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 �

        بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية أالربعون النووية 
        ا�رس اخلامسا�رس اخلامسا�رس اخلامسا�رس اخلامسا�رس اخلامسا�رس اخلامسا�رس اخلامسا�رس اخلامس

        ))))احلديث اخلامساحلديث اخلامساحلديث اخلامساحلديث اخلامس((((

  االبتداع يف الدين االبتداع يف الدين االبتداع يف الدين االبتداع يف الدين

ٕان امحلد ' تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ )' تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد ' تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ )' تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد ' تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ )' تعـاىل مـن رشور ٕان امحلد ' تعاىل حنمده، ونـسـتعني بـه ونـسـتغفره، ونعـوذ )' تعـاىل مـن رشور 
ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل =، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل =، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل =، ومـن يـضلل فـال ٔانفسـنا ٔاعاملنا وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فـال مـضل =، ومـن يـضلل فـال 

 ٕا= ٕاال هللا وحــده ال رشيــك =، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده  ٕا= ٕاال هللا وحــده ال رشيــك =، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده  ٕا= ٕاال هللا وحــده ال رشيــك =، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده  ٕا= ٕاال هللا وحــده ال رشيــك =، ؤاشــهد ٔان محمــًدا عبــده هــادي =، ؤاشــهد ٔان الهــادي =، ؤاشــهد ٔان الهــادي =، ؤاشــهد ٔان الهــادي =، ؤاشــهد ٔان ال
        . . . . ورسو= صىل هللا عليه وآ= ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ)حسان ٕاىل يوم ا�ينورسو= صىل هللا عليه وآ= ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ)حسان ٕاىل يوم ا�ينورسو= صىل هللا عليه وآ= ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ)حسان ٕاىل يوم ا�ينورسو= صىل هللا عليه وآ= ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ)حسان ٕاىل يوم ا�ين

 وصـلنا بفـضل هللا ومنـه ٕاىل احلـديث الرابـع يف هـذه أالربعـني املباركـة  وصـلنا بفـضل هللا ومنـه ٕاىل احلـديث الرابـع يف هـذه أالربعـني املباركـة  وصـلنا بفـضل هللا ومنـه ٕاىل احلـديث الرابـع يف هـذه أالربعـني املباركـة  وصـلنا بفـضل هللا ومنـه ٕاىل احلـديث الرابـع يف هـذه أالربعـني املباركـة ::::مث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعد
        ....----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----للسـيد احلصور إالمام النووي للسـيد احلصور إالمام النووي للسـيد احلصور إالمام النووي للسـيد احلصور إالمام النووي 

ِ عَائَِشَة عَ عَ عَ عَ : : : : يقول احلديث اخلامسيقول احلديث اخلامسيقول احلديث اخلامسيقول احلديث اخلامس klّمِ َعْبِد اoّمِ الُْمْؤِمِنَني اoعَائَِشَة ْن ا ِ klّمِ َعْبِد اoّمِ الُْمْؤِمِنَني اoعَائَِشَة ْن ا ِ klّمِ َعْبِد اoّمِ الُْمْؤِمِنَني اoعَائَِشَة ْن ا ِ klّمِ َعْبِد اoّمِ الُْمْؤِمِنَني اoَعْهنَا- - - - ْن ا ُ klَعْهنَاَرِيضَ ا ُ klَعْهنَاَرِيضَ ا ُ klَعْهنَاَرِيضَ ا ُ klقَالَْت  قَالَْت  قَالَْت  قَالَْت - - - - َرِيضَ ا  : : : :
ِ : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ  klَرُسوُل ا ِ klَرُسوُل ا ِ klَرُسوُل ا ِ klَرُسوُل ا    �» » » »  wَهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َرد xَْمِرyْحَدَث ِيف اyَمْن ا wَهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َرد xَْمِرyْحَدَث ِيف اyَمْن ا wَهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َرد xَْمِرyْحَدَث ِيف اyَمْن ا wَهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َرد xَْمِرyْحَدَث ِيف اyَوِيف ِرَوايَـٍة ، َوِيف ِرَوايَـٍة ، َوِيف ِرَوايَـٍة ، َوِيف ِرَوايَـٍة »»»»َمْن ا ،

ًال لَيَْس عَلَْيِه اyْمُرxَ ««««::::ِلُمْسِملٍ ِلُمْسِملٍ ِلُمْسِملٍ ِلُمْسِملٍ  َل َمعَ ًال لَيَْس عَلَْيِه اyْمُرxَ َمْن َمعِ َل َمعَ ًال لَيَْس عَلَْيِه اyْمُرxَ َمْن َمعِ َل َمعَ ًال لَيَْس عَلَْيِه اyْمُرxَ َمْن َمعِ َل َمعَ هذا احلديث عىل وجازة ٔالفاظ ٕاال هذا احلديث عىل وجازة ٔالفاظ ٕاال هذا احلديث عىل وجازة ٔالفاظ ٕاال هذا احلديث عىل وجازة ٔالفاظ ٕاال .  .  .  .  »»»» فَهَُو َردw  فَهَُو َردw  فَهَُو َردw  فَهَُو َردw َمْن َمعِ
----، وهـو ٔان يعبـد هللا ، وهـو ٔان يعبـد هللا ، وهـو ٔان يعبـد هللا ، وهـو ٔان يعبـد هللا إالتباعإالتباعإالتباعإالتباعٔانه يؤصل لقاعدة عظمية من قواعد إالسالم ٔاال ويه ٔانه يؤصل لقاعدة عظمية من قواعد إالسالم ٔاال ويه ٔانه يؤصل لقاعدة عظمية من قواعد إالسالم ٔاال ويه ٔانه يؤصل لقاعدة عظمية من قواعد إالسالم ٔاال ويه 

، فـلك طريـق ، فـلك طريـق ، فـلك طريـق ، فـلك طريـق ----صىل هللا عليه وآ= وسملصىل هللا عليه وآ= وسملصىل هللا عليه وآ= وسملصىل هللا عليه وآ= وسمل---- مبا رشع ومبا ٔارسل به رسو=  مبا رشع ومبا ٔارسل به رسو=  مبا رشع ومبا ٔارسل به رسو=  مبا رشع ومبا ٔارسل به رسو= ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال
        .... فهو مسدود عىل سالكه فهو مسدود عىل سالكه فهو مسدود عىل سالكه فهو مسدود عىل سالكه�غري طريق الرسول غري طريق الرسول غري طريق الرسول غري طريق الرسول 

ٔانـه ثلـث ٔانـه ثلـث ٔانـه ثلـث ٔانـه ثلـث """": : : : ----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----ٔاهـل العـمل مـهنم الـشاطيب ٔاهـل العـمل مـهنم الـشاطيب ٔاهـل العـمل مـهنم الـشاطيب ٔاهـل العـمل مـهنم الـشاطيب وهذا احلديث كـام قـال بعـض وهذا احلديث كـام قـال بعـض وهذا احلديث كـام قـال بعـض وهذا احلديث كـام قـال بعـض 
        . . . . """"إالسالم، وقاعدة عظمية من قواعدهإالسالم، وقاعدة عظمية من قواعدهإالسالم، وقاعدة عظمية من قواعدهإالسالم، وقاعدة عظمية من قواعده

ٕان إالسالم يدور عىل ثالثة ٕان إالسالم يدور عىل ثالثة ٕان إالسالم يدور عىل ثالثة ٕان إالسالم يدور عىل ثالثة """": : : :  فقال فقال فقال فقال----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----وهذا ال�م ٔايضا قا= إالمام ٔامحد وهذا ال�م ٔايضا قا= إالمام ٔامحد وهذا ال�م ٔايضا قا= إالمام ٔامحد وهذا ال�م ٔايضا قا= إالمام ٔامحد 
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 �

        ....----ريض هللا عهنا وعن الصحابة ٔامجعنيريض هللا عهنا وعن الصحابة ٔامجعنيريض هللا عهنا وعن الصحابة ٔامجعنيريض هللا عهنا وعن الصحابة ٔامجعني----ٔاحاديث فذكر مهنا حديث عائشة ٔاحاديث فذكر مهنا حديث عائشة ٔاحاديث فذكر مهنا حديث عائشة ٔاحاديث فذكر مهنا حديث عائشة 

ق العاملـة الفقهيـة املـربٔاة مـن فـوق ســبع ق العاملـة الفقهيـة املـربٔاة مـن فـوق ســبع ق العاملـة الفقهيـة املـربٔاة مـن فـوق ســبع ق العاملـة الفقهيـة املـربٔاة مـن فـوق ســبع يه الـصديقة بنـت الـصدييه الـصديقة بنـت الـصدييه الـصديقة بنـت الـصدييه الـصديقة بنـت الـصدي: : : : راوي احلديثراوي احلديثراوي احلديثراوي احلديث
صىل هللا عليه وآ= صىل هللا عليه وآ= صىل هللا عليه وآ= صىل هللا عليه وآ= ---- ويه ٔام املؤمنني زوجة نبينا  ويه ٔام املؤمنني زوجة نبينا  ويه ٔام املؤمنني زوجة نبينا  ويه ٔام املؤمنني زوجة نبينا ----جل وعالجل وعالجل وعالجل وعال----مسوات يف كتاب هللا مسوات يف كتاب هللا مسوات يف كتاب هللا مسوات يف كتاب هللا 

 واكنت حبيبة  واكنت حبيبة  واكنت حبيبة  واكنت حبيبة - - - - ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام- - - -  يف ا�نيا واالٓخرة، ويه عائشة بنت ٔايب بكر  يف ا�نيا واالٓخرة، ويه عائشة بنت ٔايب بكر  يف ا�نيا واالٓخرة، ويه عائشة بنت ٔايب بكر  يف ا�نيا واالٓخرة، ويه عائشة بنت ٔايب بكر ----وسملوسملوسملوسمل
و¤£ ال و¤£ ال و¤£ ال و¤£ ال » » » » من ٔاحب النـاس ٕاليـك قـال عائـشةمن ٔاحب النـاس ٕاليـك قـال عائـشةمن ٔاحب النـاس ٕاليـك قـال عائـشةمن ٔاحب النـاس ٕاليـك قـال عائـشة««««: : : : � فقد سـئل  فقد سـئل  فقد سـئل  فقد سـئل �لرسول هللا لرسول هللا لرسول هللا لرسول هللا 

        ....----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----ها ٕاال حاقد رافيض ملا لها من هذه املاكنة ها ٕاال حاقد رافيض ملا لها من هذه املاكنة ها ٕاال حاقد رافيض ملا لها من هذه املاكنة ها ٕاال حاقد رافيض ملا لها من هذه املاكنة يبغض يبغض يبغض يبغض 

        ::::�زوا§ا من النيبزوا§ا من النيبزوا§ا من النيبزوا§ا من النيب

 ويه بنت ست سـنني مبكة وذ£ قبل ٔان هياجر بـثالث ســنني  ويه بنت ست سـنني مبكة وذ£ قبل ٔان هياجر بـثالث ســنني  ويه بنت ست سـنني مبكة وذ£ قبل ٔان هياجر بـثالث ســنني  ويه بنت ست سـنني مبكة وذ£ قبل ٔان هياجر بـثالث ســنني �تزو§ا النيب تزو§ا النيب تزو§ا النيب تزو§ا النيب 
صـىل هللا عليـه وآ= صـىل هللا عليـه وآ= صـىل هللا عليـه وآ= صـىل هللا عليـه وآ= ----مث دخل هبا وبىن علهيا ويه بنت تـسع ســنني، ومـات عهنـا مث دخل هبا وبىن علهيا ويه بنت تـسع ســنني، ومـات عهنـا مث دخل هبا وبىن علهيا ويه بنت تـسع ســنني، ومـات عهنـا مث دخل هبا وبىن علهيا ويه بنت تـسع ســنني، ومـات عهنـا 

            ....----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا---- ويه بنت مثاين عرشة سـنة  ويه بنت مثاين عرشة سـنة  ويه بنت مثاين عرشة سـنة  ويه بنت مثاين عرشة سـنة ----وسملوسملوسملوسمل

        ::::كنيهتاكنيهتاكنيهتاكنيهتا

عن ٔام املؤمنني ٔام عبد هللا وعبد هللا بن عن ٔام املؤمنني ٔام عبد هللا وعبد هللا بن عن ٔام املؤمنني ٔام عبد هللا وعبد هللا بن عن ٔام املؤمنني ٔام عبد هللا وعبد هللا بن : : : :  قال قال قال قال----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا---- كام ذكرها النووي معنا  كام ذكرها النووي معنا  كام ذكرها النووي معنا  كام ذكرها النووي معنا 
الزبري وهو ابن ٔاخهتا كنيت به ملا بيهنام من احملرمية والود والقرابة واحلـب ا¤ي اكن الزبري وهو ابن ٔاخهتا كنيت به ملا بيهنام من احملرمية والود والقرابة واحلـب ا¤ي اكن الزبري وهو ابن ٔاخهتا كنيت به ملا بيهنام من احملرمية والود والقرابة واحلـب ا¤ي اكن الزبري وهو ابن ٔاخهتا كنيت به ملا بيهنام من احملرمية والود والقرابة واحلـب ا¤ي اكن 

        ؟ ؟ ؟ ؟ ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----بيهنا وبني عبد هللا بيهنا وبني عبد هللا بيهنا وبني عبد هللا بيهنا وبني عبد هللا 

        ::::وفاهتاوفاهتاوفاهتاوفاهتا

مـن رمـضان ســنة مثـان ومخـسني، مـن رمـضان ســنة مثـان ومخـسني، مـن رمـضان ســنة مثـان ومخـسني، مـن رمـضان ســنة مثـان ومخـسني،  لسـبعة عـرش خلـت  لسـبعة عـرش خلـت  لسـبعة عـرش خلـت  لسـبعة عـرش خلـت ----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----وتوفيت وتوفيت وتوفيت وتوفيت 
    �وقيل سـنة سـبع ومخسني ويه بنت ست وسـتني سـنة وصىل علهيا ٔابو هريرة وقيل سـنة سـبع ومخسني ويه بنت ست وسـتني سـنة وصىل علهيا ٔابو هريرة وقيل سـنة سـبع ومخسني ويه بنت ست وسـتني سـنة وصىل علهيا ٔابو هريرة وقيل سـنة سـبع ومخسني ويه بنت ست وسـتني سـنة وصىل علهيا ٔابو هريرة 

ريض هللا عـهنن ؤارضـاهن ومجعنـا هللا بنبيـه يف ريض هللا عـهنن ؤارضـاهن ومجعنـا هللا بنبيـه يف ريض هللا عـهنن ؤارضـاهن ومجعنـا هللا بنبيـه يف ريض هللا عـهنن ؤارضـاهن ومجعنـا هللا بنبيـه يف ----ودفنـت يف البقيـع مـع صـاحباهتا ودفنـت يف البقيـع مـع صـاحباهتا ودفنـت يف البقيـع مـع صـاحباهتا ودفنـت يف البقيـع مـع صـاحباهتا 
        ....----جنته ٕانه ويل ذ£ وموالهجنته ٕانه ويل ذ£ وموالهجنته ٕانه ويل ذ£ وموالهجنته ٕانه ويل ذ£ ومواله

        :::: معاين اللكامت معاين اللكامت معاين اللكامت معاين اللكامت
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 �

، عندx ، عندx ، عندx ، عندx » » » » َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َردw َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َردw َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َردw َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َردw َمْن اyْحَدَث ِيف اyْمِرxَ َمْن اyْحَدَث ِيف اyْمِرxَ َمْن اyْحَدَث ِيف اyْمِرxَ َمْن اyْحَدَث ِيف اyْمِرxَ ««««: : : : �قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا قال رسول هللا : : : : تقولتقولتقولتقول
        : : : : ٔاربعة لكامتٔاربعة لكامتٔاربعة لكامتٔاربعة لكامت

ٔاحدث مبعىن ٔانشأ واخرتع من قبـل نفـسه، واحلـدوث وهـو إالتيـان ٔاحدث مبعىن ٔانشأ واخرتع من قبـل نفـسه، واحلـدوث وهـو إالتيـان ٔاحدث مبعىن ٔانشأ واخرتع من قبـل نفـسه، واحلـدوث وهـو إالتيـان ٔاحدث مبعىن ٔانشأ واخرتع من قبـل نفـسه، واحلـدوث وهـو إالتيـان » » » » من ٔاحدثمن ٔاحدثمن ٔاحدثمن ٔاحدث««««
        . . . . )ليشء غري مثيل سابق)ليشء غري مثيل سابق)ليشء غري مثيل سابق)ليشء غري مثيل سابق

»»»»xيف ٔامرxيف ٔامرxيف ٔامرxٔاي يف ديننا ورشعنأاي يف ديننا ورشعنأاي يف ديننا ورشعنأاي يف ديننا ورشعنا» » » » هذاهذاهذاهذا    يف ٔامر....        

يـن يـن يـن يـن مبعىن ما مل يأِت يف القرآن وال يف الـسـنة، ومل يوافـق قواعـد ا�مبعىن ما مل يأِت يف القرآن وال يف الـسـنة، ومل يوافـق قواعـد ا�مبعىن ما مل يأِت يف القرآن وال يف الـسـنة، ومل يوافـق قواعـد ا�مبعىن ما مل يأِت يف القرآن وال يف الـسـنة، ومل يوافـق قواعـد ا�» » » » ما ليس منهما ليس منهما ليس منهما ليس منه««««
        ....ؤادلته العامة، سواء ٔااكن هذا اليشء املأيت به قوال ٔاو فعال ٔاو اعتقاًدا ٔاو تراك دينياؤادلته العامة، سواء ٔااكن هذا اليشء املأيت به قوال ٔاو فعال ٔاو اعتقاًدا ٔاو تراك دينياؤادلته العامة، سواء ٔااكن هذا اليشء املأيت به قوال ٔاو فعال ٔاو اعتقاًدا ٔاو تراك دينياؤادلته العامة، سواء ٔااكن هذا اليشء املأيت به قوال ٔاو فعال ٔاو اعتقاًدا ٔاو تراك دينيا

        ....ٔاي مردود عىل صاحبه ٔاي هو )طل غري ُمعتد بهٔاي مردود عىل صاحبه ٔاي هو )طل غري ُمعتد بهٔاي مردود عىل صاحبه ٔاي هو )طل غري ُمعتد بهٔاي مردود عىل صاحبه ٔاي هو )طل غري ُمعتد به» » » » فهو ردفهو ردفهو ردفهو رد««««: : : : قالقالقالقال

        ::::املعىن إالجاميل للحديثاملعىن إالجاميل للحديثاملعىن إالجاميل للحديثاملعىن إالجاميل للحديث

 عىل ٔان لك مـن ٔاىت بقـول ٔاو فعـل ٔاو اعتقـاد ٔاو  عىل ٔان لك مـن ٔاىت بقـول ٔاو فعـل ٔاو اعتقـاد ٔاو  عىل ٔان لك مـن ٔاىت بقـول ٔاو فعـل ٔاو اعتقـاد ٔاو  عىل ٔان لك مـن ٔاىت بقـول ٔاو فعـل ٔاو اعتقـاد ٔاو �هذا احلديث يدلنا فيه النيب هذا احلديث يدلنا فيه النيب هذا احلديث يدلنا فيه النيب هذا احلديث يدلنا فيه النيب 
�ين واخرتعه من قبل نفسه ومل يكن عليه دليل ال خاص وال عام �ين واخرتعه من قبل نفسه ومل يكن عليه دليل ال خاص وال عام �ين واخرتعه من قبل نفسه ومل يكن عليه دليل ال خاص وال عام �ين واخرتعه من قبل نفسه ومل يكن عليه دليل ال خاص وال عام ترك ونسـبه ٕاىل اترك ونسـبه ٕاىل اترك ونسـبه ٕاىل اترك ونسـبه ٕاىل ا

فٕان هذا أالمر مردود عىل صاحبه، وكذ£ ٕاذا وقع هذا أالمر يف العقود وأالنكحة فٕان هذا أالمر مردود عىل صاحبه، وكذ£ ٕاذا وقع هذا أالمر يف العقود وأالنكحة فٕان هذا أالمر مردود عىل صاحبه، وكذ£ ٕاذا وقع هذا أالمر يف العقود وأالنكحة فٕان هذا أالمر مردود عىل صاحبه، وكذ£ ٕاذا وقع هذا أالمر يف العقود وأالنكحة 
والبيوع فتكون بذ£ فاسدة )طÌ مردودة ال يرتتب علهيا ٔاثرها، هذا مجمل احلديث والبيوع فتكون بذ£ فاسدة )طÌ مردودة ال يرتتب علهيا ٔاثرها، هذا مجمل احلديث والبيوع فتكون بذ£ فاسدة )طÌ مردودة ال يرتتب علهيا ٔاثرها، هذا مجمل احلديث والبيوع فتكون بذ£ فاسدة )طÌ مردودة ال يرتتب علهيا ٔاثرها، هذا مجمل احلديث 

ردت ٔان تفعـل شـيئًا ٔان تفعـÏ ردت ٔان تفعـل شـيئًا ٔان تفعـÏ ردت ٔان تفعـل شـيئًا ٔان تفعـÏ ردت ٔان تفعـل شـيئًا ٔان تفعـÏ ، ٔانك البـد ٕاذا أ ، ٔانك البـد ٕاذا أ ، ٔانك البـد ٕاذا أ ، ٔانك البـد ٕاذا أ ةةةةوهو كام قلت يؤصل ملساÎ املتابعوهو كام قلت يؤصل ملساÎ املتابعوهو كام قلت يؤصل ملساÎ املتابعوهو كام قلت يؤصل ملساÎ املتابع
        ....»»»»ٕامنا أالعامل )لنيات وٕامنا للك امرئ ما نوىٕامنا أالعامل )لنيات وٕامنا للك امرئ ما نوىٕامنا أالعامل )لنيات وٕامنا للك امرئ ما نوىٕامنا أالعامل )لنيات وٕامنا للك امرئ ما نوى««««: : : : خملصا ' وهذا )حلديث أالولخملصا ' وهذا )حلديث أالولخملصا ' وهذا )حلديث أالولخملصا ' وهذا )حلديث أالول

        . . . .  ودلت عليه رشيعته ودلت عليه رشيعته ودلت عليه رشيعته ودلت عليه رشيعته�وهو ٔان يكون تبعا ملا جاء به النيب وهو ٔان يكون تبعا ملا جاء به النيب وهو ٔان يكون تبعا ملا جاء به النيب وهو ٔان يكون تبعا ملا جاء به النيب : : : : الرشط الثاينالرشط الثاينالرشط الثاينالرشط الثاين

، ٕاذا فقد العمل ٔاو فقد الفعل والفعل يشمل القول ، ٕاذا فقد العمل ٔاو فقد الفعل والفعل يشمل القول ، ٕاذا فقد العمل ٔاو فقد الفعل والفعل يشمل القول ، ٕاذا فقد العمل ٔاو فقد الفعل والفعل يشمل القول ةةةةٕاذن البد من إالخالص واملتابعٕاذن البد من إالخالص واملتابعٕاذن البد من إالخالص واملتابعٕاذن البد من إالخالص واملتابع
العمل وÖعتقاد وترك ا�ين، لك هذا يشمÏ الفعل ٕاذا مل يكن موافقا ملـا العمل وÖعتقاد وترك ا�ين، لك هذا يشمÏ الفعل ٕاذا مل يكن موافقا ملـا العمل وÖعتقاد وترك ا�ين، لك هذا يشمÏ الفعل ٕاذا مل يكن موافقا ملـا العمل وÖعتقاد وترك ا�ين، لك هذا يشمÏ الفعل ٕاذا مل يكن موافقا ملـا والفعل و والفعل و والفعل و والفعل و 

 فهو مردود و)طل وغري معتد به سواء اكن عبادة ٔاو معامÌ عقودا  فهو مردود و)طل وغري معتد به سواء اكن عبادة ٔاو معامÌ عقودا  فهو مردود و)طل وغري معتد به سواء اكن عبادة ٔاو معامÌ عقودا  فهو مردود و)طل وغري معتد به سواء اكن عبادة ٔاو معامÌ عقودا �ٔاىت به النيب ٔاىت به النيب ٔاىت به النيب ٔاىت به النيب 
        . . . . لك هذا يكون )طال مردودا عىل صاحبهلك هذا يكون )طال مردودا عىل صاحبهلك هذا يكون )طال مردودا عىل صاحبهلك هذا يكون )طال مردودا عىل صاحبه
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         للبدعة قيودا وحضها من خالل هذا احلديث؟  للبدعة قيودا وحضها من خالل هذا احلديث؟  للبدعة قيودا وحضها من خالل هذا احلديث؟  للبدعة قيودا وحضها من خالل هذا احلديث؟ �ذكر النيب ذكر النيب ذكر النيب ذكر النيب ----::::سسسس

        : : : : ٔاقول ٔان القيود ثالثةٔاقول ٔان القيود ثالثةٔاقول ٔان القيود ثالثةٔاقول ٔان القيود ثالثة

وحنن قلنا إالحداث هو إالتيان )ليشء وحنن قلنا إالحداث هو إالتيان )ليشء وحنن قلنا إالحداث هو إالتيان )ليشء وحنن قلنا إالحداث هو إالتيان )ليشء »»»»َمْن اyْحَدَث َمْن اyْحَدَث َمْن اyْحَدَث َمْن اyْحَدَث «««« هو إالحداث  هو إالحداث  هو إالحداث  هو إالحداث ::::ٔاما القيد أالولٔاما القيد أالولٔاما القيد أالولٔاما القيد أالول
Ïرتع ا¤ي مل يُسـبق ٕاىل مثØاجلديد اÏرتع ا¤ي مل يُسـبق ٕاىل مثØاجلديد اÏرتع ا¤ي مل يُسـبق ٕاىل مثØاجلديد اÏرتع ا¤ي مل يُسـبق ٕاىل مثØإالحداث لغةإالحداث لغةإالحداث لغةإالحداث لغة.(  .(  .(  .(          سواء اكن محمودا ٔاو مذموماسواء اكن محمودا ٔاو مذموماسواء اكن محمودا ٔاو مذموماسواء اكن محمودا ٔاو مذموما،،،،اجلديد ا        

        . . . . محمودا يف ا�ين ويف غريه، مذموما يف ا�ين ويف غريهمحمودا يف ا�ين ويف غريه، مذموما يف ا�ين ويف غريهمحمودا يف ا�ين ويف غريه، مذموما يف ا�ين ويف غريهمحمودا يف ا�ين ويف غريه، مذموما يف ا�ين ويف غريه

        ث يف ا�ين الغالب يف الرشيعة، ث يف ا�ين الغالب يف الرشيعة، ث يف ا�ين الغالب يف الرشيعة، ث يف ا�ين الغالب يف الرشيعة، البدعة ٔاو إالحداالبدعة ٔاو إالحداالبدعة ٔاو إالحداالبدعة ٔاو إالحدا: : : : مذموما يف ا�ين ويف غريهمذموما يف ا�ين ويف غريهمذموما يف ا�ين ويف غريهمذموما يف ا�ين ويف غريه

 مـذموما فالـرشيعة تـأيت بـه  مـذموما فالـرشيعة تـأيت بـه  مـذموما فالـرشيعة تـأيت بـه  مـذموما فالـرشيعة تـأيت بـه  يعين هذا املعىن ٕاذا اكن يعين هذا املعىن ٕاذا اكن يعين هذا املعىن ٕاذا اكن يعين هذا املعىن ٕاذا اكن::::؟؟؟؟ما معىن الغالب يف الرشيعةما معىن الغالب يف الرشيعةما معىن الغالب يف الرشيعةما معىن الغالب يف الرشيعة
 يشمل احملمود واملذموم، إالحداث يف الرشيعة  يشمل احملمود واملذموم، إالحداث يف الرشيعة  يشمل احملمود واملذموم، إالحداث يف الرشيعة  يشمل احملمود واملذموم، إالحداث يف الرشيعة مممم عا عا عا عااللغةاللغةاللغةاللغةيعين لكمة ٕاحداث يف يعين لكمة ٕاحداث يف يعين لكمة ٕاحداث يف يعين لكمة ٕاحداث يف دامئا،دامئا،دامئا،دامئا،

    الغالب عليه يأيت مذموما، فٕاذا اكن يف ا�يـن خاصـة فنـسميه البدعـة، ٕاذا اكن يفالغالب عليه يأيت مذموما، فٕاذا اكن يف ا�يـن خاصـة فنـسميه البدعـة، ٕاذا اكن يفالغالب عليه يأيت مذموما، فٕاذا اكن يف ا�يـن خاصـة فنـسميه البدعـة، ٕاذا اكن يفالغالب عليه يأيت مذموما، فٕاذا اكن يف ا�يـن خاصـة فنـسميه البدعـة، ٕاذا اكن يف
        ....املنكرات واملعايصاملنكرات واملعايصاملنكرات واملعايصاملنكرات واملعايص: : : : ، مثل، مثل، مثل، مثل�ين يسمى ٕاحداÝ وال يسمى بدعة�ين يسمى ٕاحداÝ وال يسمى بدعة�ين يسمى ٕاحداÝ وال يسمى بدعة�ين يسمى ٕاحداÝ وال يسمى بدعةغريه يف غري اغريه يف غري اغريه يف غري اغريه يف غري ا

        ....؟؟؟؟هل املنكرات واملعايص بدعةهل املنكرات واملعايص بدعةهل املنكرات واملعايص بدعةهل املنكرات واملعايص بدعة

 هبــذا التعريــف ختــرج املنكــرات واملعــايص مــن حــد البدعــة الــرشعي ٔاو البدعــة  هبــذا التعريــف ختــرج املنكــرات واملعــايص مــن حــد البدعــة الــرشعي ٔاو البدعــة  هبــذا التعريــف ختــرج املنكــرات واملعــايص مــن حــد البدعــة الــرشعي ٔاو البدعــة  هبــذا التعريــف ختــرج املنكــرات واملعــايص مــن حــد البدعــة الــرشعي ٔاو البدعــة 
 Ïـرتع ا¤ي مل يـسـبق ٕاىل مـثØصطالحية هو أالمر اÖ صطالحية ٔالن البدعةÖ Ïـرتع ا¤ي مل يـسـبق ٕاىل مـثØصطالحية هو أالمر اÖ صطالحية ٔالن البدعةÖ Ïـرتع ا¤ي مل يـسـبق ٕاىل مـثØصطالحية هو أالمر اÖ صطالحية ٔالن البدعةÖ Ïـرتع ا¤ي مل يـسـبق ٕاىل مـثØصطالحية هو أالمر اÖ صطالحية ٔالن البدعةÖ

أالمر اØرتع يف ا�ين ا¤ي مل يدل عليه دليل خاص وال عام، أالمر اØرتع يف ا�ين ا¤ي مل يدل عليه دليل خاص وال عام، أالمر اØرتع يف ا�ين ا¤ي مل يدل عليه دليل خاص وال عام، أالمر اØرتع يف ا�ين ا¤ي مل يدل عليه دليل خاص وال عام، يف ا�ين خاصة، ٔاو يف ا�ين خاصة، ٔاو يف ا�ين خاصة، ٔاو يف ا�ين خاصة، ٔاو 
حداث يشمل لك هذا املذموم، سواء اكن يف ا�ين خاصـة للبدعـة وسـواء حداث يشمل لك هذا املذموم، سواء اكن يف ا�ين خاصـة للبدعـة وسـواء حداث يشمل لك هذا املذموم، سواء اكن يف ا�ين خاصـة للبدعـة وسـواء حداث يشمل لك هذا املذموم، سواء اكن يف ا�ين خاصـة للبدعـة وسـواء ٕاذن االٕ ٕاذن االٕ ٕاذن االٕ ٕاذن االٕ 

        ....اكن معايص ومنكراتاكن معايص ومنكراتاكن معايص ومنكراتاكن معايص ومنكرات

        ؟؟؟؟املنكرات واملعايص بدعاملنكرات واملعايص بدعاملنكرات واملعايص بدعاملنكرات واملعايص بدع هل  هل  هل  هل     ::::سؤالسؤالسؤالسؤال

من الناحية Öصطالحية لـيس بـدع، ٕامنـا يـدخل يف إالحـداث العـام، يـدخل يف من الناحية Öصطالحية لـيس بـدع، ٕامنـا يـدخل يف إالحـداث العـام، يـدخل يف من الناحية Öصطالحية لـيس بـدع، ٕامنـا يـدخل يف إالحـداث العـام، يـدخل يف من الناحية Öصطالحية لـيس بـدع، ٕامنـا يـدخل يف إالحـداث العـام، يـدخل يف 
        ....يت يه يف الغالب مذمومة من قبل الرشعيت يه يف الغالب مذمومة من قبل الرشعيت يه يف الغالب مذمومة من قبل الرشعيت يه يف الغالب مذمومة من قبل الرشعاحملدثة الاحملدثة الاحملدثة الاحملدثة ال

ٔالن من قبل اللغة إالحداث ينقسم ٕاىل محمود ٕامنـا يف الـرشع الغالـب ٔان إالحـداث ٔالن من قبل اللغة إالحداث ينقسم ٕاىل محمود ٕامنـا يف الـرشع الغالـب ٔان إالحـداث ٔالن من قبل اللغة إالحداث ينقسم ٕاىل محمود ٕامنـا يف الـرشع الغالـب ٔان إالحـداث ٔالن من قبل اللغة إالحداث ينقسم ٕاىل محمود ٕامنـا يف الـرشع الغالـب ٔان إالحـداث 
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مذموم ٕاذا اكن إالحداث يف ا�ين خاصة يسمى بدعـة يف غـريه ويف ا�يـن نـسميه مذموم ٕاذا اكن إالحداث يف ا�ين خاصة يسمى بدعـة يف غـريه ويف ا�يـن نـسميه مذموم ٕاذا اكن إالحداث يف ا�ين خاصة يسمى بدعـة يف غـريه ويف ا�يـن نـسميه مذموم ٕاذا اكن إالحداث يف ا�ين خاصة يسمى بدعـة يف غـريه ويف ا�يـن نـسميه 
        . . . . حمدث، لك هذا ٕاحداثحمدث، لك هذا ٕاحداثحمدث، لك هذا ٕاحداثحمدث، لك هذا ٕاحداث

عـايص واملنكـرات عـايص واملنكـرات عـايص واملنكـرات عـايص واملنكـرات لك بدعة حمدثة، وليس لك حمدثة بدعة، ٕاال ٕاذا ٔاضـاف هـذه امللك بدعة حمدثة، وليس لك حمدثة بدعة، ٕاال ٕاذا ٔاضـاف هـذه امللك بدعة حمدثة، وليس لك حمدثة بدعة، ٕاال ٕاذا ٔاضـاف هـذه امللك بدعة حمدثة، وليس لك حمدثة بدعة، ٕاال ٕاذا ٔاضـاف هـذه امل
 Ïين فتعبد هبـا، ٕاذن دخلـت يف احلـد أالول ٔاصـبحت بدعـة، مثـل مـا يفعـ�ٕاىل ا�ين فتعبد هبـا، ٕاذن دخلـت يف احلـد أالول ٔاصـبحت بدعـة، مثـل مـا يفعـÏ ٕاىل ا�ين فتعبد هبـا، ٕاذن دخلـت يف احلـد أالول ٔاصـبحت بدعـة، مثـل مـا يفعـÏ ٕاىل ا�ين فتعبد هبـا، ٕاذن دخلـت يف احلـد أالول ٔاصـبحت بدعـة، مثـل مـا يفعـÏ ٕاىل ا

        الصوفية من الرقص والغناء، و¤£ نقول هنا الصوفية من الرقص والغناء، و¤£ نقول هنا الصوفية من الرقص والغناء، و¤£ نقول هنا الصوفية من الرقص والغناء، و¤£ نقول هنا 

        ٔاهيام ٔامع احملدثة ٔام البدعة؟ٔاهيام ٔامع احملدثة ٔام البدعة؟ٔاهيام ٔامع احملدثة ٔام البدعة؟ٔاهيام ٔامع احملدثة ٔام البدعة؟: : : : سؤالسؤالسؤالسؤال

        . . . .  احملدثة ٔامع احملدثة ٔامع احملدثة ٔامع احملدثة ٔامع

ٔاما احملمود، هناك حمدثة محمودة يف ا�ين قلنا الغالب يف الرشيعة ٔاهنا تسمي احملدث ٔاما احملمود، هناك حمدثة محمودة يف ا�ين قلنا الغالب يف الرشيعة ٔاهنا تسمي احملدث ٔاما احملمود، هناك حمدثة محمودة يف ا�ين قلنا الغالب يف الرشيعة ٔاهنا تسمي احملدث ٔاما احملمود، هناك حمدثة محمودة يف ا�ين قلنا الغالب يف الرشيعة ٔاهنا تسمي احملدث 
مجـع مجـع مجـع مجـع : : : : ، مثـل، مثـل، مثـل، مثـلمن §ـة اللغـةمن §ـة اللغـةمن §ـة اللغـةمن §ـة اللغـةوتنكره ٕامنا من xحية اللغة نعم يوجد حمدث يف ا�ين، وتنكره ٕامنا من xحية اللغة نعم يوجد حمدث يف ا�ين، وتنكره ٕامنا من xحية اللغة نعم يوجد حمدث يف ا�ين، وتنكره ٕامنا من xحية اللغة نعم يوجد حمدث يف ا�ين، 

ومات ولكنه من قبيـل املـصاحل املرسـÌ ومات ولكنه من قبيـل املـصاحل املرسـÌ ومات ولكنه من قبيـل املـصاحل املرسـÌ ومات ولكنه من قبيـل املـصاحل املرسـÌ  القرآن  القرآن  القرآن  القرآن     �الصحابة للقرآن، مل جيمع النيب الصحابة للقرآن، مل جيمع النيب الصحابة للقرآن، مل جيمع النيب الصحابة للقرآن، مل جيمع النيب 
حفـظ ا�يـن وهـو مـن الـرضورíت حفـظ ا�يـن وهـو مـن الـرضورíت حفـظ ا�يـن وهـو مـن الـرضورíت حفـظ ا�يـن وهـو مـن الـرضورíت : : : : اجهتدوا فرٔاوا ٔان هناك ٔادÎ عامة مهنـا مـثًال اجهتدوا فرٔاوا ٔان هناك ٔادÎ عامة مهنـا مـثًال اجهتدوا فرٔاوا ٔان هناك ٔادÎ عامة مهنـا مـثًال اجهتدوا فرٔاوا ٔان هناك ٔادÎ عامة مهنـا مـثًال 

لـيس لـيس لـيس لـيس : : : : يسمى يف اللغة ٕاحداÝ، ٕامنا يف الرشيعةيسمى يف اللغة ٕاحداÝ، ٕامنا يف الرشيعةيسمى يف اللغة ٕاحداÝ، ٕامنا يف الرشيعةيسمى يف اللغة ٕاحداÝ، ٕامنا يف الرشيعةاللكية فاجهتدوا ومجعوا القرآن، فهذا اللكية فاجهتدوا ومجعوا القرآن، فهذا اللكية فاجهتدوا ومجعوا القرآن، فهذا اللكية فاجهتدوا ومجعوا القرآن، فهذا 
        . . . . ه كذ£ه كذ£ه كذ£ه كذ£ييييمبحدث، هذا ليس بدعة وال حمدث يف الرشيعة، ٕامنا من xحية اللغة مس مبحدث، هذا ليس بدعة وال حمدث يف الرشيعة، ٕامنا من xحية اللغة مس مبحدث، هذا ليس بدعة وال حمدث يف الرشيعة، ٕامنا من xحية اللغة مس مبحدث، هذا ليس بدعة وال حمدث يف الرشيعة، ٕامنا من xحية اللغة مس 

     ٔاهـÏ ٔاهـÏ ٔاهـÏ ٔاهـÏنفرتض يف مـاكن مـا مل يـسـتعملنفرتض يف مـاكن مـا مل يـسـتعملنفرتض يف مـاكن مـا مل يـسـتعملنفرتض يف مـاكن مـا مل يـسـتعملو§لـت،و§لـت،و§لـت،و§لـت،جهـرت جهـرت جهـرت جهـرت نقول بعض العبـادات الـيت نقول بعض العبـادات الـيت نقول بعض العبـادات الـيت نقول بعض العبـادات الـيت 
السواك ٔاصال، فاôٔمه رجل جديد بسواك يسنت قالوا مـا هـذا؟ قـال هـذا ســنة؟ السواك ٔاصال، فاôٔمه رجل جديد بسواك يسنت قالوا مـا هـذا؟ قـال هـذا ســنة؟ السواك ٔاصال، فاôٔمه رجل جديد بسواك يسنت قالوا مـا هـذا؟ قـال هـذا ســنة؟ السواك ٔاصال، فاôٔمه رجل جديد بسواك يسنت قالوا مـا هـذا؟ قـال هـذا ســنة؟ 

مثÏ، هذا ٕاحداث ٔاو ال؟ ٕاحداث، و¤£ لك إالحداث احملمود هذا نسميه مثÏ، هذا ٕاحداث ٔاو ال؟ ٕاحداث، و¤£ لك إالحداث احملمود هذا نسميه مثÏ، هذا ٕاحداث ٔاو ال؟ ٕاحداث، و¤£ لك إالحداث احملمود هذا نسميه مثÏ، هذا ٕاحداث ٔاو ال؟ ٕاحداث، و¤£ لك إالحداث احملمود هذا نسميه ففعلوا ففعلوا ففعلوا ففعلوا 
مثل مساÎٔ املأكوالت واملرشو)ت احلديثة، يعين مثًال مل يكن هنـاك مثل مساÎٔ املأكوالت واملرشو)ت احلديثة، يعين مثًال مل يكن هنـاك مثل مساÎٔ املأكوالت واملرشو)ت احلديثة، يعين مثًال مل يكن هنـاك مثل مساÎٔ املأكوالت واملرشو)ت احلديثة، يعين مثًال مل يكن هنـاك : : : : ٕاحداث مثلٕاحداث مثلٕاحداث مثلٕاحداث مثل

كرشي زمان هذا حمدث ولكنه ليس يف ا�ين، الطـائرة والـسـيارة هـذا لكـه ٔامـور كرشي زمان هذا حمدث ولكنه ليس يف ا�ين، الطـائرة والـسـيارة هـذا لكـه ٔامـور كرشي زمان هذا حمدث ولكنه ليس يف ا�ين، الطـائرة والـسـيارة هـذا لكـه ٔامـور كرشي زمان هذا حمدث ولكنه ليس يف ا�ين، الطـائرة والـسـيارة هـذا لكـه ٔامـور 
        . . . . ليست من هذا القبيلليست من هذا القبيلليست من هذا القبيلليست من هذا القبيلدنيوية يبقى ممكن نسمهيا حمدثة لغة ٕامنا يف الرشع دنيوية يبقى ممكن نسمهيا حمدثة لغة ٕامنا يف الرشع دنيوية يبقى ممكن نسمهيا حمدثة لغة ٕامنا يف الرشع دنيوية يبقى ممكن نسمهيا حمدثة لغة ٕامنا يف الرشع 

إالحــداث ومــا هــو إالحــداث؟ إالتيــان إالحــداث ومــا هــو إالحــداث؟ إالتيــان إالحــداث ومــا هــو إالحــداث؟ إالتيــان إالحــداث ومــا هــو إالحــداث؟ إالتيــان : : : : ٕاذن ٔاول قيــد مــن قيــود البــدع الــرشعيةٕاذن ٔاول قيــد مــن قيــود البــدع الــرشعيةٕاذن ٔاول قيــد مــن قيــود البــدع الــرشعيةٕاذن ٔاول قيــد مــن قيــود البــدع الــرشعية
)ليشء اØرتع اجلديد ٕاذا ٔاضافه ٕاىل ا�ين صارت بدعة، هذا ما قلنـاه، حنـن قلنـا )ليشء اØرتع اجلديد ٕاذا ٔاضافه ٕاىل ا�ين صارت بدعة، هذا ما قلنـاه، حنـن قلنـا )ليشء اØرتع اجلديد ٕاذا ٔاضافه ٕاىل ا�ين صارت بدعة، هذا ما قلنـاه، حنـن قلنـا )ليشء اØرتع اجلديد ٕاذا ٔاضافه ٕاىل ا�ين صارت بدعة، هذا ما قلنـاه، حنـن قلنـا 
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إالحداث محمود ومذموم، املذموم قلنا يف ا�ين يعين ٕاذا صار إالحداث منسو) ٕاىل إالحداث محمود ومذموم، املذموم قلنا يف ا�ين يعين ٕاذا صار إالحداث منسو) ٕاىل إالحداث محمود ومذموم، املذموم قلنا يف ا�ين يعين ٕاذا صار إالحداث منسو) ٕاىل إالحداث محمود ومذموم، املذموم قلنا يف ا�ين يعين ٕاذا صار إالحداث منسو) ٕاىل 
من من من من « « « « إالحداث، قال إالحداث، قال إالحداث، قال إالحداث، قال : : : : صار بدعة مذمومة، ٕاذن ٔاول قيد من القيودصار بدعة مذمومة، ٕاذن ٔاول قيد من القيودصار بدعة مذمومة، ٕاذن ٔاول قيد من القيودصار بدعة مذمومة، ٕاذن ٔاول قيد من القيودا�ين متعبدا به ا�ين متعبدا به ا�ين متعبدا به ا�ين متعبدا به 

        . . . . »»»»ما ليس منهما ليس منهما ليس منهما ليس منه««««: : : : الرشط الثالثالرشط الثالثالرشط الثالثالرشط الثالث» » » » يف ٔامرxيف ٔامرxيف ٔامرxيف ٔامرx««««: : : : ، الرشط الثاين، الرشط الثاين، الرشط الثاين، الرشط الثاين»»»»ٔاحدثٔاحدثٔاحدثٔاحدث

ٕاذن الرشط أالول ٔاخذxه وهو القيد أالول وهو أالحداث وقلنا ٕان إالحداث هـذا ٕاذن الرشط أالول ٔاخذxه وهو القيد أالول وهو أالحداث وقلنا ٕان إالحداث هـذا ٕاذن الرشط أالول ٔاخذxه وهو القيد أالول وهو أالحداث وقلنا ٕان إالحداث هـذا ٕاذن الرشط أالول ٔاخذxه وهو القيد أالول وهو أالحداث وقلنا ٕان إالحداث هـذا 
 ٕانـه يـشمل  ٕانـه يـشمل  ٕانـه يـشمل  ٕانـه يـشمل ٕاما ٔانه يف ا�ين محمود ٔاو مذموم، احملمود قلنـا، إالحـداث اللغـوي قلنـإاما ٔانه يف ا�ين محمود ٔاو مذموم، احملمود قلنـا، إالحـداث اللغـوي قلنـإاما ٔانه يف ا�ين محمود ٔاو مذموم، احملمود قلنـا، إالحـداث اللغـوي قلنـإاما ٔانه يف ا�ين محمود ٔاو مذموم، احملمود قلنـا، إالحـداث اللغـوي قلنـا

احملمود واملذموم، احملمـود يف ا�يـن ويف غـريه، املـذموم قلنـا يف ا�يـن خاصـة ويف احملمود واملذموم، احملمـود يف ا�يـن ويف غـريه، املـذموم قلنـا يف ا�يـن خاصـة ويف احملمود واملذموم، احملمـود يف ا�يـن ويف غـريه، املـذموم قلنـا يف ا�يـن خاصـة ويف احملمود واملذموم، احملمـود يف ا�يـن ويف غـريه، املـذموم قلنـا يف ا�يـن خاصـة ويف 
َمـْن َمـْن َمـْن َمـْن ««««، ٔالنه نسـبه ٕاىل الـرشيعة ، ٔالنه نسـبه ٕاىل الـرشيعة ، ٔالنه نسـبه ٕاىل الـرشيعة ، ٔالنه نسـبه ٕاىل الـرشيعة ةةةةغريه، ٕاذا اكن يف ا�ين خاصة يبقى هذا هو البدعغريه، ٕاذا اكن يف ا�ين خاصة يبقى هذا هو البدعغريه، ٕاذا اكن يف ا�ين خاصة يبقى هذا هو البدعغريه، ٕاذا اكن يف ا�ين خاصة يبقى هذا هو البدع

 َxْمِرyْحَدَث ِيف اyا َxْمِرyْحَدَث ِيف اyا َxْمِرyْحَدَث ِيف اyا َxْمِرyْحَدَث ِيف اyاااأاي يف ديننا ويف رشعنا، ٔاي نسب ٕاىل الرشيعة مـا لـيس مهنـٔاي يف ديننا ويف رشعنا، ٔاي نسب ٕاىل الرشيعة مـا لـيس مهنـٔاي يف ديننا ويف رشعنا، ٔاي نسب ٕاىل الرشيعة مـا لـيس مهنـٔاي يف ديننا ويف رشعنا، ٔاي نسب ٕاىل الرشيعة مـا لـيس مهنـ» » » » ا ، ، ، ،
 غري ا�ين من املنكرات واملعـايص يـسمى ٕاحـداÝ ولكـن ال يـسمى  غري ا�ين من املنكرات واملعـايص يـسمى ٕاحـداÝ ولكـن ال يـسمى  غري ا�ين من املنكرات واملعـايص يـسمى ٕاحـداÝ ولكـن ال يـسمى  غري ا�ين من املنكرات واملعـايص يـسمى ٕاحـداÝ ولكـن ال يـسمى قلنا ٕاذا اكن يفقلنا ٕاذا اكن يفقلنا ٕاذا اكن يفقلنا ٕاذا اكن يف
        بدعة، ا�ليل بدعة، ا�ليل بدعة، ا�ليل بدعة، ا�ليل 

        ؟؟؟؟ عىل تسميته ٕاحداث  عىل تسميته ٕاحداث  عىل تسميته ٕاحداث  عىل تسميته ٕاحداث ما هو ا�ليلما هو ا�ليلما هو ا�ليلما هو ا�ليل

املقــصود املقــصود املقــصود املقــصود » » » »  حــدÝ ٔاو ٔاوى حمــدÝ حــدÝ ٔاو ٔاوى حمــدÝ حــدÝ ٔاو ٔاوى حمــدÝ حــدÝ ٔاو ٔاوى حمــدÝ----ٔاي يف مكــةٔاي يف مكــةٔاي يف مكــةٔاي يف مكــة    ----مــن ٔاحــدث فهيــامــن ٔاحــدث فهيــامــن ٔاحــدث فهيــامــن ٔاحــدث فهيــا««««: : : : �قــول النــيب قــول النــيب قــول النــيب قــول النــيب 
بأحدث ٔاي معصية، و¤£ يقول ابن جحر ٔاي ٔاحدث معـصية وكـذا قـا= القـايض بأحدث ٔاي معصية، و¤£ يقول ابن جحر ٔاي ٔاحدث معـصية وكـذا قـا= القـايض بأحدث ٔاي معصية، و¤£ يقول ابن جحر ٔاي ٔاحدث معـصية وكـذا قـا= القـايض بأحدث ٔاي معصية، و¤£ يقول ابن جحر ٔاي ٔاحدث معـصية وكـذا قـا= القـايض 

معناه ٔانه من ٔاىت هبا ٕامثـا ٔاو آوى مـن اôٓه ومضـه ٕاليـه وحـامه، معناه ٔانه من ٔاىت هبا ٕامثـا ٔاو آوى مـن اôٓه ومضـه ٕاليـه وحـامه، معناه ٔانه من ٔاىت هبا ٕامثـا ٔاو آوى مـن اôٓه ومضـه ٕاليـه وحـامه، معناه ٔانه من ٔاىت هبا ٕامثـا ٔاو آوى مـن اôٓه ومضـه ٕاليـه وحـامه، فù نقÏ النووي عنه فù نقÏ النووي عنه فù نقÏ النووي عنه فù نقÏ النووي عنه 
يبقى املعايص تطلق عىل إالحداث و¤£ إالحداث يف الرشيعة الغالب عليه ا¤م، يبقى املعايص تطلق عىل إالحداث و¤£ إالحداث يف الرشيعة الغالب عليه ا¤م، يبقى املعايص تطلق عىل إالحداث و¤£ إالحداث يف الرشيعة الغالب عليه ا¤م، يبقى املعايص تطلق عىل إالحداث و¤£ إالحداث يف الرشيعة الغالب عليه ا¤م، 

 ويكـون مـساوí هنـا للبدعـة ويـشمل  ويكـون مـساوí هنـا للبدعـة ويـشمل  ويكـون مـساوí هنـا للبدعـة ويـشمل  ويكـون مـساوí هنـا للبدعـة ويـشمل ةةةةوهو مـا يـشمل إالحـداث يف ا�يـن خاصـوهو مـا يـشمل إالحـداث يف ا�يـن خاصـوهو مـا يـشمل إالحـداث يف ا�يـن خاصـوهو مـا يـشمل إالحـداث يف ا�يـن خاصـ
داث لكنه ليس داث لكنه ليس داث لكنه ليس داث لكنه ليس إالحداث يف غري ا�ين اك¤نوب واملعايص واملنكرات وهذا ٔايًضا ٕاحإالحداث يف غري ا�ين اك¤نوب واملعايص واملنكرات وهذا ٔايًضا ٕاحإالحداث يف غري ا�ين اك¤نوب واملعايص واملنكرات وهذا ٔايًضا ٕاحإالحداث يف غري ا�ين اك¤نوب واملعايص واملنكرات وهذا ٔايًضا ٕاح

        . . . . ببدعةببدعةببدعةببدعة

        : : : : مرة ٔاخرىمرة ٔاخرىمرة ٔاخرىمرة ٔاخرى

    ....هو أالمر اØـرتع اجلديـد يف ا�يـن ٔاو يف غـريه محمـودا ٔاو مـذموما هو أالمر اØـرتع اجلديـد يف ا�يـن ٔاو يف غـريه محمـودا ٔاو مـذموما هو أالمر اØـرتع اجلديـد يف ا�يـن ٔاو يف غـريه محمـودا ٔاو مـذموما هو أالمر اØـرتع اجلديـد يف ا�يـن ٔاو يف غـريه محمـودا ٔاو مـذموما : : : :  لغة لغة لغة لغةإالحداثإالحداثإالحداثإالحداث
 محمودا  محمودا  محمودا  محمودا ----٤٤٤٤ٔاو يف غريهٔاو يف غريهٔاو يف غريهٔاو يف غريه    يف ا�ينيف ا�ينيف ا�ينيف ا�ين    ----٣٣٣٣     اجلديد اجلديد اجلديد اجلديد    ----٢٢٢٢أالمر اØرتعأالمر اØرتعأالمر اØرتعأالمر اØرتع----١١١١انظر للقيود اليت هنا، انظر للقيود اليت هنا، انظر للقيود اليت هنا، انظر للقيود اليت هنا، 
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 �

        . . . . مذمومامذمومامذمومامذموما    ٔاؤاؤاؤاو----٥٥٥٥

ــرشيعة ــرشيعةإالحــداث يف ال ــرشيعةإالحــداث يف ال ــرشيعةإالحــداث يف ال ــر اØــرتع----١١١١    ::::    إالحــداث يف ال ــر اØــرتعأالم ــر اØــرتعأالم ــر اØــرتعأالم ــد     ----٢٢٢٢أالم ــد اجلدي ــد اجلدي ــد اجلدي ــن ٔاو يف غــريه يف ا�يف ا�يف ا�يف ا�----٣٣٣٣اجلدي ــن ٔاو يف غــريه ي ــن ٔاو يف غــريه ي ــن ٔاو يف غــريه ي ----٤٤٤٤ي
مذموما، هذا إالحداث يف الرشيعة، ومسيناه الغالب، يعين هذا ما يغلب عىل فعل مذموما، هذا إالحداث يف الرشيعة، ومسيناه الغالب، يعين هذا ما يغلب عىل فعل مذموما، هذا إالحداث يف الرشيعة، ومسيناه الغالب، يعين هذا ما يغلب عىل فعل مذموما، هذا إالحداث يف الرشيعة، ومسيناه الغالب، يعين هذا ما يغلب عىل فعل 

مــن ٔاحــدث حــدÝ ٔاو آوى مــن ٔاحــدث حــدÝ ٔاو آوى مــن ٔاحــدث حــدÝ ٔاو آوى مــن ٔاحــدث حــدÝ ٔاو آوى ««««: : : :  حـديث معــر حـديث معــر حـديث معــر حـديث معــر::::ليــلليــلليــلليــلا�ا�ا�ا�    ،،،،الـرشيعة ٔاهنــا تــذم إالحــداثالـرشيعة ٔاهنــا تــذم إالحــداثالـرشيعة ٔاهنــا تــذم إالحــداثالـرشيعة ٔاهنــا تــذم إالحــداث
ÝحمدÝحمدÝحمدÝهنا إالحداث عبارة عن املعصية هذا ، هنا إالحداث عبارة عن املعصية هذا ، هنا إالحداث عبارة عن املعصية هذا ، هنا إالحداث عبارة عن املعصية هذا ����م ابن جحرم ابن جحرم ابن جحرم ابن جحر»»»»حمد ، . . . .        

نـا نـزل ٔاصـبنـا نـزل ٔاصـبنـا نـزل ٔاصـبنـا نـزل ٔاصـبحححح ٔاربعـة، ٔالين  ٔاربعـة، ٔالين  ٔاربعـة، ٔالين  ٔاربعـة، ٔالين  مخـسة، ه  مخـسة، ه  مخـسة، ه  مخـسة، ه ::::؟؟؟؟ قيـد لغـوي قيـد لغـوي قيـد لغـوي قيـد لغـوي من من من مناكن فيهاكن فيهاكن فيهاكن فيهمكمكمكمك    التعريف أالول التعريف أالول التعريف أالول التعريف أالول 
        . . . . لغيت لكمة محمودلغيت لكمة محمودلغيت لكمة محمودلغيت لكمة محمود

        ....أالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموماأالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموماأالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموماأالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموما:::: البدعة البدعة البدعة البدعة

 ٕاذن هذا امسه البدعة، ٔاصبحت ثالثة، و¤£ نقول لك بدعة حمدثـة، ولـيس لك  ٕاذن هذا امسه البدعة، ٔاصبحت ثالثة، و¤£ نقول لك بدعة حمدثـة، ولـيس لك  ٕاذن هذا امسه البدعة، ٔاصبحت ثالثة، و¤£ نقول لك بدعة حمدثـة، ولـيس لك  ٕاذن هذا امسه البدعة، ٔاصبحت ثالثة، و¤£ نقول لك بدعة حمدثـة، ولـيس لك 
        . . . . حمدثة بدعةحمدثة بدعةحمدثة بدعةحمدثة بدعة

 ٔالنه ليس عليه دليل خاص ٔاو  ٔالنه ليس عليه دليل خاص ٔاو  ٔالنه ليس عليه دليل خاص ٔاو  ٔالنه ليس عليه دليل خاص ٔاو ؟؟؟؟أالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموما، ملاذا مذمومأالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموما، ملاذا مذمومأالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموما، ملاذا مذمومأالمر اØرتع اجلديد يف ا�ين مذموما، ملاذا مذموم
قيد الثالث يف احلديث، يبقى القيد أالول اكن إالحداث وهـذا إالحـداث قيد الثالث يف احلديث، يبقى القيد أالول اكن إالحداث وهـذا إالحـداث قيد الثالث يف احلديث، يبقى القيد أالول اكن إالحداث وهـذا إالحـداث قيد الثالث يف احلديث، يبقى القيد أالول اكن إالحداث وهـذا إالحـداث عام هو ال عام هو ال عام هو ال عام هو ال 

نسب ٕاىل ا�ين ومل يدل عليه دليل ال خاص وال عام، مل يأيت دليل يف الكتاب وال نسب ٕاىل ا�ين ومل يدل عليه دليل ال خاص وال عام، مل يأيت دليل يف الكتاب وال نسب ٕاىل ا�ين ومل يدل عليه دليل ال خاص وال عام، مل يأيت دليل يف الكتاب وال نسب ٕاىل ا�ين ومل يدل عليه دليل ال خاص وال عام، مل يأيت دليل يف الكتاب وال 
يف السـنة وال قواعد الرشيعة ؤاديف السـنة وال قواعد الرشيعة ؤاديف السـنة وال قواعد الرشيعة ؤاديف السـنة وال قواعد الرشيعة ؤادللللهتا العامة تقول £ افعل ذ£، يبقى ٕاذن ٔاىت هبذه هتا العامة تقول £ افعل ذ£، يبقى ٕاذن ٔاىت هبذه هتا العامة تقول £ افعل ذ£، يبقى ٕاذن ٔاىت هبذه هتا العامة تقول £ افعل ذ£، يبقى ٕاذن ٔاىت هبذه 

        ....الثالثة قيود ٕاذن يه بدعةالثالثة قيود ٕاذن يه بدعةالثالثة قيود ٕاذن يه بدعةالثالثة قيود ٕاذن يه بدعة

        ::::للبدعةللبدعةللبدعةللبدعةتعريفات ٔاخرى تعريفات ٔاخرى تعريفات ٔاخرى تعريفات ٔاخرى 

ما ٔاحـدث يف ديـن هللا ولـيس = ٔاصـل ما ٔاحـدث يف ديـن هللا ولـيس = ٔاصـل ما ٔاحـدث يف ديـن هللا ولـيس = ٔاصـل ما ٔاحـدث يف ديـن هللا ولـيس = ٔاصـل """": : : : و¤£ بعض العلامء يعرف البدعة يقولو¤£ بعض العلامء يعرف البدعة يقولو¤£ بعض العلامء يعرف البدعة يقولو¤£ بعض العلامء يعرف البدعة يقول
 البدع مـا ٔاحـدث يف  البدع مـا ٔاحـدث يف  البدع مـا ٔاحـدث يف  البدع مـا ٔاحـدث يف """": : : : ، ٔاو يعرفها تعريف بسـي، ٔاو يعرفها تعريف بسـي، ٔاو يعرفها تعريف بسـي، ٔاو يعرفها تعريف بسـيطططط يقول يقول يقول يقول""""عام وال خاص يدل عليهعام وال خاص يدل عليهعام وال خاص يدل عليهعام وال خاص يدل عليه

        . . . . """"ا�ين من غري دليلا�ين من غري دليلا�ين من غري دليلا�ين من غري دليل

يعين ما ٔاحدث يعين أالمـر اØـرتع ا¤ي لـيس = مثيـل سـابق وهـو منـسوب ٕاىل يعين ما ٔاحدث يعين أالمـر اØـرتع ا¤ي لـيس = مثيـل سـابق وهـو منـسوب ٕاىل يعين ما ٔاحدث يعين أالمـر اØـرتع ا¤ي لـيس = مثيـل سـابق وهـو منـسوب ٕاىل يعين ما ٔاحدث يعين أالمـر اØـرتع ا¤ي لـيس = مثيـل سـابق وهـو منـسوب ٕاىل 
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        .... خاص وال عام خاص وال عام خاص وال عام خاص وال عاما�ين، وليس عليه دليلا�ين، وليس عليه دليلا�ين، وليس عليه دليلا�ين، وليس عليه دليل

        ؟؟؟؟، ، ، ، اااايكون مطلقا ٔاو نسبييكون مطلقا ٔاو نسبييكون مطلقا ٔاو نسبييكون مطلقا ٔاو نسبياملذموم يف ا�ين املذموم يف ا�ين املذموم يف ا�ين املذموم يف ا�ين     إالحداثإالحداثإالحداثإالحداث     ٔان ٔان ٔان ٔانما معىنما معىنما معىنما معىن

 يعين ٕانسان اخـرتع شـيئًا مل يكـن = مثـال عـىل إالطـالق، مثـل  يعين ٕانسان اخـرتع شـيئًا مل يكـن = مثـال عـىل إالطـالق، مثـل  يعين ٕانسان اخـرتع شـيئًا مل يكـن = مثـال عـىل إالطـالق، مثـل  يعين ٕانسان اخـرتع شـيئًا مل يكـن = مثـال عـىل إالطـالق، مثـل ::::طلقطلقطلقطلقاملاملاملاملإالحداث إالحداث إالحداث إالحداث 
 هـل اكن هنـاك عبـادة ل هـل اكن هنـاك عبـادة ل هـل اكن هنـاك عبـادة ل هـل اكن هنـاك عبـادة لالالالٔالصـنام قبلهـا؟ مل يكـن ٔصـنام قبلهـا؟ مل يكـن ٔصـنام قبلهـا؟ مل يكـن ٔصـنام قبلهـا؟ مل يكـن �عبادة أالصنام يف قوم نوعبادة أالصنام يف قوم نوعبادة أالصنام يف قوم نوعبادة أالصنام يف قوم نوحححح    

        . . . . اث مطلقاث مطلقاث مطلقاث مطلقهناك عبادة لهناك عبادة لهناك عبادة لهناك عبادة لالالالٔالصنام قبلها ٔاصال، فهذا نسميه ٕاحدٔصنام قبلها ٔاصال، فهذا نسميه ٕاحدٔصنام قبلها ٔاصال، فهذا نسميه ٕاحدٔصنام قبلها ٔاصال، فهذا نسميه ٕاحد

ذهبت عبادة أالصنام وذهبت عبادة أالصنام وذهبت عبادة أالصنام وذهبت عبادة أالصنام وظظظظهر التوحيد مرة ٔاخـرى ومل يعبـد غـري هر التوحيد مرة ٔاخـرى ومل يعبـد غـري هر التوحيد مرة ٔاخـرى ومل يعبـد غـري هر التوحيد مرة ٔاخـرى ومل يعبـد غـري     ::::نسـيبنسـيبنسـيبنسـيبال ال ال ال إالحداث إالحداث إالحداث إالحداث 
 ح ح ح حىتىتىتىت    ظظظظهرت عبادة أالصنام يف مكة، عبادة أالصنام يف مكـة هرت عبادة أالصنام يف مكة، عبادة أالصنام يف مكـة هرت عبادة أالصنام يف مكة، عبادة أالصنام يف مكـة هرت عبادة أالصنام يف مكة، عبادة أالصنام يف مكـة ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----هللا هللا هللا هللا 

نسميه نسـيب ٔاي )لنسـبة ملن قبÏ مل يكن هنـاك عبـادة ٔاصـنام حـنسميه نسـيب ٔاي )لنسـبة ملن قبÏ مل يكن هنـاك عبـادة ٔاصـنام حـنسميه نسـيب ٔاي )لنسـبة ملن قبÏ مل يكن هنـاك عبـادة ٔاصـنام حـنسميه نسـيب ٔاي )لنسـبة ملن قبÏ مل يكن هنـاك عبـادة ٔاصـنام حـىتىتىتىت    ظظظظهـرت عـىل هـرت عـىل هـرت عـىل هـرت عـىل 
        ....نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة هلهلهلهلممممٔايدهيم، طيب نسميه ٕاحداث نسـيب ٔاي )ل ٔايدهيم، طيب نسميه ٕاحداث نسـيب ٔاي )ل ٔايدهيم، طيب نسميه ٕاحداث نسـيب ٔاي )ل ٔايدهيم، طيب نسميه ٕاحداث نسـيب ٔاي )ل 

وقد يكون إالحداث النسـيب ٔاي نسـبة ٕاىل ا�ين فقوقد يكون إالحداث النسـيب ٔاي نسـبة ٕاىل ا�ين فقوقد يكون إالحداث النسـيب ٔاي نسـبة ٕاىل ا�ين فقوقد يكون إالحداث النسـيب ٔاي نسـبة ٕاىل ا�ين فقطططط، فيبقـى نـسب هـذا الفعـل ، فيبقـى نـسب هـذا الفعـل ، فيبقـى نـسب هـذا الفعـل ، فيبقـى نـسب هـذا الفعـل 
        . . . .  ٕاحداث نسـيب ٔاي )لنسـبة ل ٕاحداث نسـيب ٔاي )لنسـبة ل ٕاحداث نسـيب ٔاي )لنسـبة ل ٕاحداث نسـيب ٔاي )لنسـبة ل����ين وليس ٕاحداث مرسالين وليس ٕاحداث مرسالين وليس ٕاحداث مرسالين وليس ٕاحداث مرسال فيسمى فيسمى فيسمى فيسمىٕاىل ا�ينٕاىل ا�ينٕاىل ا�ينٕاىل ا�ين

        ....الشعائر ا�ينية اكلصلوات ا�ينية وصيام رمضان هل هذا يعد ٕاحداÝ؟الشعائر ا�ينية اكلصلوات ا�ينية وصيام رمضان هل هذا يعد ٕاحداÝ؟الشعائر ا�ينية اكلصلوات ا�ينية وصيام رمضان هل هذا يعد ٕاحداÝ؟الشعائر ا�ينية اكلصلوات ا�ينية وصيام رمضان هل هذا يعد ٕاحداÝ؟: : : : سؤالسؤالسؤالسؤال

ء اØرتع اجلديد و¤£ ملا اكن ء اØرتع اجلديد و¤£ ملا اكن ء اØرتع اجلديد و¤£ ملا اكن ء اØرتع اجلديد و¤£ ملا اكن ال يعد ٕاحداÝ ٔالن اليشء احملدث هو اليشال يعد ٕاحداÝ ٔالن اليشء احملدث هو اليشال يعد ٕاحداÝ ٔالن اليشء احملدث هو اليشال يعد ٕاحداÝ ٔالن اليشء احملدث هو اليش::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    
إالحداث يف اللغة عام وقد يشمل هذا أالمر قاموا ٔادخلوا القيد الثالث وهـو مـا مل إالحداث يف اللغة عام وقد يشمل هذا أالمر قاموا ٔادخلوا القيد الثالث وهـو مـا مل إالحداث يف اللغة عام وقد يشمل هذا أالمر قاموا ٔادخلوا القيد الثالث وهـو مـا مل إالحداث يف اللغة عام وقد يشمل هذا أالمر قاموا ٔادخلوا القيد الثالث وهـو مـا مل 
يدل عليه دليل، يبقى ٕاذن ما دل عليه ا�ليل ال يسمى حمدÝ يف الرشيعة، ٔاي من يدل عليه دليل، يبقى ٕاذن ما دل عليه ا�ليل ال يسمى حمدÝ يف الرشيعة، ٔاي من يدل عليه دليل، يبقى ٕاذن ما دل عليه ا�ليل ال يسمى حمدÝ يف الرشيعة، ٔاي من يدل عليه دليل، يبقى ٕاذن ما دل عليه ا�ليل ال يسمى حمدÝ يف الرشيعة، ٔاي من 
 ٔاما من xحيـة اللغـة يـسمى حمـدث و¤£  ٔاما من xحيـة اللغـة يـسمى حمـدث و¤£  ٔاما من xحيـة اللغـة يـسمى حمـدث و¤£  ٔاما من xحيـة اللغـة يـسمى حمـدث و¤£ §ة التعريف الرشعي ٔاو Öصطال§ة التعريف الرشعي ٔاو Öصطال§ة التعريف الرشعي ٔاو Öصطال§ة التعريف الرشعي ٔاو Öصطال

نا الشـبه االٓن ٕان الناس مل تسـتطيع ٔان تفرق بني املعىن اللغوي وبني املعىن نا الشـبه االٓن ٕان الناس مل تسـتطيع ٔان تفرق بني املعىن اللغوي وبني املعىن نا الشـبه االٓن ٕان الناس مل تسـتطيع ٔان تفرق بني املعىن اللغوي وبني املعىن نا الشـبه االٓن ٕان الناس مل تسـتطيع ٔان تفرق بني املعىن اللغوي وبني املعىن يأيت مع يأيت مع يأيت مع يأيت مع 
 ملثل هذا و¤£ ٕاذا ٔاىت ٔاحد املبتدعة فقال  ملثل هذا و¤£ ٕاذا ٔاىت ٔاحد املبتدعة فقال  ملثل هذا و¤£ ٕاذا ٔاىت ٔاحد املبتدعة فقال  ملثل هذا و¤£ ٕاذا ٔاىت ٔاحد املبتدعة فقال الرشعي لل�م ٔاو املعىن Öصطالالرشعي لل�م ٔاو املعىن Öصطالالرشعي لل�م ٔاو املعىن Öصطالالرشعي لل�م ٔاو املعىن Öصطال
ٔاx مل ٔاحدث هذا أالمر، يعين مثًال الصوفية بدٔاx مل ٔاحدث هذا أالمر، يعين مثًال الصوفية بدٔاx مل ٔاحدث هذا أالمر، يعين مثًال الصوفية بدٔاx مل ٔاحدث هذا أالمر، يعين مثًال الصوفية بدئئئئوا الـرقص قـدوا الـرقص قـدوا الـرقص قـدوا الـرقص قـدميميميميا جـاء ا جـاء ا جـاء ا جـاء خشخشخشخشـص االٓن ـص االٓن ـص االٓن ـص االٓن 

، هـل يـدخل يف هـذا احلـديث مـن ، هـل يـدخل يف هـذا احلـديث مـن ، هـل يـدخل يف هـذا احلـديث مـن ، هـل يـدخل يف هـذا احلـديث مـن ٔاصبٔاصبٔاصبٔاصبحححح صويف وبدٔا يرقص ويفعل هذه أالفعـال صويف وبدٔا يرقص ويفعل هذه أالفعـال صويف وبدٔا يرقص ويفعل هذه أالفعـال صويف وبدٔا يرقص ويفعل هذه أالفعـال
ٔاحدث يف ٔامرx يقول ٔاx لست حمدÝ يف هذا أالمر، ينفع نسأ= هكذا، نقول = ال ٔاحدث يف ٔامرx يقول ٔاx لست حمدÝ يف هذا أالمر، ينفع نسأ= هكذا، نقول = ال ٔاحدث يف ٔامرx يقول ٔاx لست حمدÝ يف هذا أالمر، ينفع نسأ= هكذا، نقول = ال ٔاحدث يف ٔامرx يقول ٔاx لست حمدÝ يف هذا أالمر، ينفع نسأ= هكذا، نقول = ال 



  من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمياخلامس  تفريغ الدرس

 

 

 


إالحداث وٕان سـبقت ٕاليه ولكنك حمدث حمدÝ نسبيا، نعم حصيإالحداث وٕان سـبقت ٕاليه ولكنك حمدث حمدÝ نسبيا، نعم حصيإالحداث وٕان سـبقت ٕاليه ولكنك حمدث حمدÝ نسبيا، نعم حصيإالحداث وٕان سـبقت ٕاليه ولكنك حمدث حمدÝ نسبيا، نعم حصيحححح نـسميه ٕاحـداث  نـسميه ٕاحـداث  نـسميه ٕاحـداث  نـسميه ٕاحـداث 
نسـيب ٔاي )لنـسـبة ٕاليـك، ٔانـت لـست حمـدث مطلـق مثـل ا¤ي اخـرتع الـرقص نسـيب ٔاي )لنـسـبة ٕاليـك، ٔانـت لـست حمـدث مطلـق مثـل ا¤ي اخـرتع الـرقص نسـيب ٔاي )لنـسـبة ٕاليـك، ٔانـت لـست حمـدث مطلـق مثـل ا¤ي اخـرتع الـرقص نسـيب ٔاي )لنـسـبة ٕاليـك، ٔانـت لـست حمـدث مطلـق مثـل ا¤ي اخـرتع الـرقص 

، أالمـر الثـاين للـرد عليـه ٔان نقـول ، أالمـر الثـاين للـرد عليـه ٔان نقـول ، أالمـر الثـاين للـرد عليـه ٔان نقـول ، أالمـر الثـاين للـرد عليـه ٔان نقـول مممم كنـت عـىل طـريقه كنـت عـىل طـريقه كنـت عـىل طـريقه كنـت عـىل طـريقهوالغناء متعبدا به ٕامنـا ٔانـتوالغناء متعبدا به ٕامنـا ٔانـتوالغناء متعبدا به ٕامنـا ٔانـتوالغناء متعبدا به ٕامنـا ٔانـت
 xنية ويه قول النيب ويف رواية ملسمل من معل معال ليس عليه ٔامرÝ وردت رواية xنية ويه قول النيب ويف رواية ملسمل من معل معال ليس عليه ٔامرÝ وردت رواية xنية ويه قول النيب ويف رواية ملسمل من معل معال ليس عليه ٔامرÝ وردت رواية xنية ويه قول النيب ويف رواية ملسمل من معل معال ليس عليه ٔامرÝ وردت رواية

 وال  وال  وال  وال �فهو ماذا؟ نقول ٔايًضا ٔامرك هذا مردود عليه ٔالنه معل مل يكـن عليـه النـيب فهو ماذا؟ نقول ٔايًضا ٔامرك هذا مردود عليه ٔالنه معل مل يكـن عليـه النـيب فهو ماذا؟ نقول ٔايًضا ٔامرك هذا مردود عليه ٔالنه معل مل يكـن عليـه النـيب فهو ماذا؟ نقول ٔايًضا ٔامرك هذا مردود عليه ٔالنه معل مل يكـن عليـه النـيب 
        . . . . ككككدلت عليه الرشيعة، ٕاذن هو ٔامر مردود عليدلت عليه الرشيعة، ٕاذن هو ٔامر مردود عليدلت عليه الرشيعة، ٕاذن هو ٔامر مردود عليدلت عليه الرشيعة، ٕاذن هو ٔامر مردود علي

نـسب هـذا الـيشء نـسب هـذا الـيشء نـسب هـذا الـيشء نـسب هـذا الـيشء ي ي ي ي ، ٔان يأيت بيشء خمرتع جديد و ، ٔان يأيت بيشء خمرتع جديد و ، ٔان يأيت بيشء خمرتع جديد و ، ٔان يأيت بيشء خمرتع جديد و يث؟ ثالثةيث؟ ثالثةيث؟ ثالثةيث؟ ثالثةٕاذن ٕاذن ٕاذن ٕاذن مكمكمكمك قيد يف احلد قيد يف احلد قيد يف احلد قيد يف احلد
ٕاىل ا�ين ومل يدل دليل ال خاص وال عام عـىل هـذا أالمـر سـاعهتا نقـول ٔان هـذا ٕاىل ا�ين ومل يدل دليل ال خاص وال عام عـىل هـذا أالمـر سـاعهتا نقـول ٔان هـذا ٕاىل ا�ين ومل يدل دليل ال خاص وال عام عـىل هـذا أالمـر سـاعهتا نقـول ٔان هـذا ٕاىل ا�ين ومل يدل دليل ال خاص وال عام عـىل هـذا أالمـر سـاعهتا نقـول ٔان هـذا 

        . . . . بدعةبدعةبدعةبدعة

         بدعة؟ بدعة؟ بدعة؟ بدعة؟ جامعة جامعة جامعة جامعةهل تعد صالة الرتاوهل تعد صالة الرتاوهل تعد صالة الرتاوهل تعد صالة الرتاوحيحيحيحي

 ملاذا ال يعد  ملاذا ال يعد  ملاذا ال يعد  ملاذا ال يعد �ال يعد ٔاصال من البدع صالة الرتاوال يعد ٔاصال من البدع صالة الرتاوال يعد ٔاصال من البدع صالة الرتاوال يعد ٔاصال من البدع صالة الرتاوحيحيحيحي جامعة يف عهد معر  جامعة يف عهد معر  جامعة يف عهد معر  جامعة يف عهد معر     ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب
 هل علهيا دليـل رشعـي ٔاو ال؟ علهيـا دليـل رشعـي  هل علهيا دليـل رشعـي ٔاو ال؟ علهيـا دليـل رشعـي  هل علهيا دليـل رشعـي ٔاو ال؟ علهيـا دليـل رشعـي  هل علهيا دليـل رشعـي ٔاو ال؟ علهيـا دليـل رشعـي يد الثالثيد الثالثيد الثالثيد الثالثالق الق الق الق  ٔالن  ٔالن  ٔالن  ٔالن     من البدعة؟من البدعة؟من البدعة؟من البدعة؟

        . . . . ٕاذن ليست بدعةٕاذن ليست بدعةٕاذن ليست بدعةٕاذن ليست بدعة

لو قلنا مجع الصحابة للمصحف؟ علهيا دليل من قواعد الرشيعة العامة، حنن قلنا ٕاما لو قلنا مجع الصحابة للمصحف؟ علهيا دليل من قواعد الرشيعة العامة، حنن قلنا ٕاما لو قلنا مجع الصحابة للمصحف؟ علهيا دليل من قواعد الرشيعة العامة، حنن قلنا ٕاما لو قلنا مجع الصحابة للمصحف؟ علهيا دليل من قواعد الرشيعة العامة، حنن قلنا ٕاما 
دليل خاص ٔاو عام، فعل معر يأيت معنا االٓن = دليل خاص، طيب مجع الـصحابة دليل خاص ٔاو عام، فعل معر يأيت معنا االٓن = دليل خاص، طيب مجع الـصحابة دليل خاص ٔاو عام، فعل معر يأيت معنا االٓن = دليل خاص، طيب مجع الـصحابة دليل خاص ٔاو عام، فعل معر يأيت معنا االٓن = دليل خاص، طيب مجع الـصحابة 

ظ الـرشيعة، ومـن ســبل حفظهـا اظ الـرشيعة، ومـن ســبل حفظهـا اظ الـرشيعة، ومـن ســبل حفظهـا اظ الـرشيعة، ومـن ســبل حفظهـا امجلمجلمجلمجلـع، ـع، ـع، ـع، للقرآن = دليل عام وهو ٔاننا مأمورون للقرآن = دليل عام وهو ٔاننا مأمورون للقرآن = دليل عام وهو ٔاننا مأمورون للقرآن = دليل عام وهو ٔاننا مأمورون حبحبحبحبفففف
، ممكن نـسمهيا ٕاحـداث لغـوي، ٕامنـا ال تـسمى يف الـرشيعة ، ممكن نـسمهيا ٕاحـداث لغـوي، ٕامنـا ال تـسمى يف الـرشيعة ، ممكن نـسمهيا ٕاحـداث لغـوي، ٕامنـا ال تـسمى يف الـرشيعة ، ممكن نـسمهيا ٕاحـداث لغـوي، ٕامنـا ال تـسمى يف الـرشيعة �ا¤ي فعÏ الصحابة ا¤ي فعÏ الصحابة ا¤ي فعÏ الصحابة ا¤ي فعÏ الصحابة 

ٕاحداث ٔالن احملدث يف الرشيعة ما ليس عليه ٔاصال دليل وهـو مـذموم يف الغالـب ٕاحداث ٔالن احملدث يف الرشيعة ما ليس عليه ٔاصال دليل وهـو مـذموم يف الغالـب ٕاحداث ٔالن احملدث يف الرشيعة ما ليس عليه ٔاصال دليل وهـو مـذموم يف الغالـب ٕاحداث ٔالن احملدث يف الرشيعة ما ليس عليه ٔاصال دليل وهـو مـذموم يف الغالـب 
Îٔثالثة شـبه يف املسا xكام رٔاينا، و¤£ يأتون بشـبه عندÎٔثالثة شـبه يف املسا xكام رٔاينا، و¤£ يأتون بشـبه عندÎٔثالثة شـبه يف املسا xكام رٔاينا، و¤£ يأتون بشـبه عندÎٔثالثة شـبه يف املسا xكام رٔاينا، و¤£ يأتون بشـبه عند : : : :        

 ومه يـصلون جامعـة يف  ومه يـصلون جامعـة يف  ومه يـصلون جامعـة يف  ومه يـصلون جامعـة يف  عىل الناس عىل الناس عىل الناس عىل الناس ؤانه خرج ؤانه خرج ؤانه خرج ؤانه خرج�ر ر ر ر  يأتون بقول مع يأتون بقول مع يأتون بقول مع يأتون بقول مع::::الشـالشـالشـالشـهبهبهبهبة أالوىلة أالوىلة أالوىلة أالوىل
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    »»»» البدعـة البدعـة البدعـة البدعـةتتتتنعمـنعمـنعمـنعمـ««««: : : :  فقال معر فقال معر فقال معر فقال معر�املساملساملساملسججججد صالة الرتاود صالة الرتاود صالة الرتاود صالة الرتاوحيحيحيحي ومجعهم عىل ٕامام عىل ٔايب  ومجعهم عىل ٕامام عىل ٔايب  ومجعهم عىل ٕامام عىل ٔايب  ومجعهم عىل ٕامام عىل ٔايب 
        .... بدعة بدعة بدعة بدعةفيهفيهفيهفيه، معر يقول ، معر يقول ، معر يقول ، معر يقول ::::لوالوالوالواهذه، قاهذه، قاهذه، قاهذه، قا

من سن يف إالسـالم ســنة حـسـنة من سن يف إالسـالم ســنة حـسـنة من سن يف إالسـالم ســنة حـسـنة من سن يف إالسـالم ســنة حـسـنة  « « « «�واسـتدلوا ٔايًضا بقول النيب واسـتدلوا ٔايًضا بقول النيب واسـتدلوا ٔايًضا بقول النيب واسـتدلوا ٔايًضا بقول النيب ::::الشـالشـالشـالشـهبهبهبهبة الثانيةة الثانيةة الثانيةة الثانية
يف إالسالم سـنة حسـنة فÏ ٔاجرها يف إالسالم سـنة حسـنة فÏ ٔاجرها يف إالسالم سـنة حسـنة فÏ ٔاجرها يف إالسالم سـنة حسـنة فÏ ٔاجرها من سن من سن من سن من سن ««««    ::::فقالوافقالوافقالوافقالوا»»»»فÏ ٔاجرها ؤاجر من معل هبافÏ ٔاجرها ؤاجر من معل هبافÏ ٔاجرها ؤاجر من معل هبافÏ ٔاجرها ؤاجر من معل هبا

 وهذا ا¤ي يأيت )ليشء اجلديد وقـد سـن وهنـا مدحـه النـيب  وهذا ا¤ي يأيت )ليشء اجلديد وقـد سـن وهنـا مدحـه النـيب  وهذا ا¤ي يأيت )ليشء اجلديد وقـد سـن وهنـا مدحـه النـيب  وهذا ا¤ي يأيت )ليشء اجلديد وقـد سـن وهنـا مدحـه النـيب »»»»ؤاجر من معل هباؤاجر من معل هباؤاجر من معل هباؤاجر من معل هبا
�،،،،....        

البدعـة بـدعتان، بدعـة البدعـة بـدعتان، بدعـة البدعـة بـدعتان، بدعـة البدعـة بـدعتان، بدعـة : : : :  وقـال وقـال وقـال وقـال----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----ٔاهنم قـالوا ٔان الـشافعي ٔاهنم قـالوا ٔان الـشافعي ٔاهنم قـالوا ٔان الـشافعي ٔاهنم قـالوا ٔان الـشافعي : : : :  الشـ الشـ الشـ الشـهبهبهبهبة الثالثةة الثالثةة الثالثةة الثالثة
حسـنة وبدعة سيئة، ٔاو بدعة محمودة ٔاو بدعة مذمومة، طيب هـذه بدعـة محمـودة، حسـنة وبدعة سيئة، ٔاو بدعة محمودة ٔاو بدعة مذمومة، طيب هـذه بدعـة محمـودة، حسـنة وبدعة سيئة، ٔاو بدعة محمودة ٔاو بدعة مذمومة، طيب هـذه بدعـة محمـودة، حسـنة وبدعة سيئة، ٔاو بدعة محمودة ٔاو بدعة مذمومة، طيب هـذه بدعـة محمـودة، 

        ....قولون ليل هنار لك بدعة ضالÎ، قولون ليل هنار لك بدعة ضالÎ، قولون ليل هنار لك بدعة ضالÎ، قولون ليل هنار لك بدعة ضالÎ، ؤانؤانؤانؤانمتمتمتمت ت ت ت ت

        كيف نرد عىل هذه الشـبه؟كيف نرد عىل هذه الشـبه؟كيف نرد عىل هذه الشـبه؟كيف نرد عىل هذه الشـبه؟

 قالها ، احلـديث  قالها ، احلـديث  قالها ، احلـديث  قالها ، احلـديث ممممىتىتىتىت    »»»» البدعة البدعة البدعة البدعةتتتتنعمنعمنعمنعم««««: : : : حديث معر، معر قالحديث معر، معر قالحديث معر، معر قالحديث معر، معر قال    ::::الشـالشـالشـالشـهبهبهبهبة أالوىلة أالوىلة أالوىلة أالوىل: : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
ــام رمــضان((((رواه البرواه البرواه البرواه البخخخخــاري وغــريه يف ــاري وغــريه يف ــاري وغــريه يف ــاري وغــريه يف  ــام رمــضان)ب فــضل مــن ق ــام رمــضان)ب فــضل مــن ق ــام رمــضان)ب فــضل مــن ق ــال)))))ب فــضل مــن ق ــال يعــين يف احلــديث ق ــال يعــين يف احلــديث ق ــال يعــين يف احلــديث ق : : : :  يعــين يف احلــديث ق

» » » » ونونونون ليÌ يف رمـضان ٕاىل املـس ليÌ يف رمـضان ٕاىل املـس ليÌ يف رمـضان ٕاىل املـس ليÌ يف رمـضان ٕاىل املـسججججد فـٕاذا النـاس ٔاوزاع متفرقـد فـٕاذا النـاس ٔاوزاع متفرقـد فـٕاذا النـاس ٔاوزاع متفرقـد فـٕاذا النـاس ٔاوزاع متفرقـ�خرجت مع معر خرجت مع معر خرجت مع معر خرجت مع معر ««««
يصيصيصيصيليليليل الرجل نفسه، ويص الرجل نفسه، ويص الرجل نفسه، ويص الرجل نفسه، ويصيليليليل الرجل فيص الرجل فيص الرجل فيص الرجل فيصيليليليل بصالته الره بصالته الره بصالته الره بصالته الرهطططط    ««««    ٔاوزاع ٔاي قطع متفرقةٔاوزاع ٔاي قطع متفرقةٔاوزاع ٔاي قطع متفرقةٔاوزاع ٔاي قطع متفرقة

جامعة ٔاقل من العرشة فقال معر ٕاين ٔارى لو مجعت هؤالء عىل قـارئ واحـد لـاكن جامعة ٔاقل من العرشة فقال معر ٕاين ٔارى لو مجعت هؤالء عىل قـارئ واحـد لـاكن جامعة ٔاقل من العرشة فقال معر ٕاين ٔارى لو مجعت هؤالء عىل قـارئ واحـد لـاكن جامعة ٔاقل من العرشة فقال معر ٕاين ٔارى لو مجعت هؤالء عىل قـارئ واحـد لـاكن 
ٔامثل مث عزم ٔامثل مث عزم ٔامثل مث عزم ٔامثل مث عزم جفجفجفجفمعهم عىل ٔايب بن كعب مث خرجت معه ليÌ ٔاخرى والناس يـصلون معهم عىل ٔايب بن كعب مث خرجت معه ليÌ ٔاخرى والناس يـصلون معهم عىل ٔايب بن كعب مث خرجت معه ليÌ ٔاخرى والناس يـصلون معهم عىل ٔايب بن كعب مث خرجت معه ليÌ ٔاخرى والناس يـصلون 

نامون عهنا ٔافضل من اليت يقومـون نامون عهنا ٔافضل من اليت يقومـون نامون عهنا ٔافضل من اليت يقومـون نامون عهنا ٔافضل من اليت يقومـون بصالة قاربصالة قاربصالة قاربصالة قارهئهئهئهئم قال معر نعم البدعة هذه، واليت ي م قال معر نعم البدعة هذه، واليت ي م قال معر نعم البدعة هذه، واليت ي م قال معر نعم البدعة هذه، واليت ي 
يبقى معر قال نعم البدعة عىل هذه عىل يبقى معر قال نعم البدعة عىل هذه عىل يبقى معر قال نعم البدعة عىل هذه عىل يبقى معر قال نعم البدعة عىل هذه عىل » » » » يعين آخر الليل واكن الناس يقومون ٔاو=يعين آخر الليل واكن الناس يقومون ٔاو=يعين آخر الليل واكن الناس يقومون ٔاو=يعين آخر الليل واكن الناس يقومون ٔاو=

ٔاي من قبيل ٔاي من قبيل ٔاي من قبيل ٔاي من قبيل .  .  .  .   ٕامنا قصد بذ£ البدعة لغة ٕامنا قصد بذ£ البدعة لغة ٕامنا قصد بذ£ البدعة لغة ٕامنا قصد بذ£ البدعة لغة�ٔاهنم صلوا صالة الرتاؤاهنم صلوا صالة الرتاؤاهنم صلوا صالة الرتاؤاهنم صلوا صالة الرتاوحيحيحيحي جامعة، معر  جامعة، معر  جامعة، معر  جامعة، معر 
 ؤاx  ؤاx  ؤاx  ؤاx �اللغة ٔان هذا ٔامر وهو نسـيب، ٔامر ٔاوجد بعـدما §ـل وجهـر ٔاوجـده معـر اللغة ٔان هذا ٔامر وهو نسـيب، ٔامر ٔاوجد بعـدما §ـل وجهـر ٔاوجـده معـر اللغة ٔان هذا ٔامر وهو نسـيب، ٔامر ٔاوجد بعـدما §ـل وجهـر ٔاوجـده معـر اللغة ٔان هذا ٔامر وهو نسـيب، ٔامر ٔاوجد بعـدما §ـل وجهـر ٔاوجـده معـر 
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 مجـع  مجـع  مجـع  مجـع � ومل يكن ٔاحد يص ومل يكن ٔاحد يص ومل يكن ٔاحد يص ومل يكن ٔاحد يصيليليليل جامعـة قبـل ٔان جيمعهـم معـر، يعـين النـيب  جامعـة قبـل ٔان جيمعهـم معـر، يعـين النـيب  جامعـة قبـل ٔان جيمعهـم معـر، يعـين النـيب  جامعـة قبـل ٔان جيمعهـم معـر، يعـين النـيب ٔاقول جهرٔاقول جهرٔاقول جهرٔاقول جهر
الناس وصىل هبم جامعة، ٔاكالناس وصىل هبم جامعة، ٔاكالناس وصىل هبم جامعة، ٔاكالناس وصىل هبم جامعة، ٔاكرثرثرثرث من ليÌ، مث ترك مجعهم ح من ليÌ، مث ترك مجعهم ح من ليÌ، مث ترك مجعهم ح من ليÌ، مث ترك مجعهم حىتىتىتىت ال يفرض علهيم القيام،  ال يفرض علهيم القيام،  ال يفرض علهيم القيام،  ال يفرض علهيم القيام، 
مث بعد ذ£ ٔاتت خالفة ٔايب بكر فمل جيمع النـاس، مث ملـا اكن معـر رٔاي ذ£ مث بعد ذ£ ٔاتت خالفة ٔايب بكر فمل جيمع النـاس، مث ملـا اكن معـر رٔاي ذ£ مث بعد ذ£ ٔاتت خالفة ٔايب بكر فمل جيمع النـاس، مث ملـا اكن معـر رٔاي ذ£ مث بعد ذ£ ٔاتت خالفة ٔايب بكر فمل جيمع النـاس، مث ملـا اكن معـر رٔاي ذ£ جفجفجفجفمـع مـع مـع مـع 

        ....الناس كام يف رواية البالناس كام يف رواية البالناس كام يف رواية البالناس كام يف رواية البخخخخارياريارياري

        ....؟؟؟؟�أالمر فعÏ النيب أالمر فعÏ النيب أالمر فعÏ النيب أالمر فعÏ النيب  ٕاذن السؤال؟ هل هذا  ٕاذن السؤال؟ هل هذا  ٕاذن السؤال؟ هل هذا  ٕاذن السؤال؟ هل هذا 

         )ملسلمني جامعة صالة الرتاو )ملسلمني جامعة صالة الرتاو )ملسلمني جامعة صالة الرتاو )ملسلمني جامعة صالة الرتاوحيحيحيحي يف رمضان  يف رمضان  يف رمضان  يف رمضان �نقول نعم صىل النيب نقول نعم صىل النيب نقول نعم صىل النيب نقول نعم صىل النيب ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب    

        ....معر بدعة وقد فعلها النيب؟معر بدعة وقد فعلها النيب؟معر بدعة وقد فعلها النيب؟معر بدعة وقد فعلها النيب؟يقول يقول يقول يقول كيف كيف كيف كيف 

 هنا دليل موجود، نقول ٔالنه من قبيل اللغة البدعة اللغوية وا�ليل عىل ذ£ ٔايضا  هنا دليل موجود، نقول ٔالنه من قبيل اللغة البدعة اللغوية وا�ليل عىل ذ£ ٔايضا  هنا دليل موجود، نقول ٔالنه من قبيل اللغة البدعة اللغوية وا�ليل عىل ذ£ ٔايضا  هنا دليل موجود، نقول ٔالنه من قبيل اللغة البدعة اللغوية وا�ليل عىل ذ£ ٔايضا 
ىتىتىتىت ين ين ين ينرصرصرصرصف كتـب ف كتـب ف كتـب ف كتـب من قام مع إالمام حمن قام مع إالمام حمن قام مع إالمام حمن قام مع إالمام ح««««    �ٔان عندx حديث آخر وهو قول النيب ٔان عندx حديث آخر وهو قول النيب ٔان عندx حديث آخر وهو قول النيب ٔان عندx حديث آخر وهو قول النيب 

Ìقيام لي =Ìقيام لي =Ìقيام لي =Ìث الناس هنا عـىل القيـام يف جامعـةث الناس هنا عـىل القيـام يف جامعـةث الناس هنا عـىل القيـام يف جامعـةث الناس هنا عـىل القيـام يف جامعـة    حيحيحيحي�، فالنيب ، فالنيب ، فالنيب ، فالنيب »»»»= قيام لي Îٔاد xفهنـا عنـد ، Îٔاد xفهنـا عنـد ، Îٔاد xفهنـا عنـد ، Îٔاد xفهنـا عنـد ،
�ع يف صالة الرتاوع يف صالة الرتاوع يف صالة الرتاوع يف صالة الرتاوحيحيحيحي سـنة وليس بدعة سـنة وليس بدعة سـنة وليس بدعة سـنة وليس بدعة���        ؟؟؟؟عىل ٔان Öجعىل ٔان Öجعىل ٔان Öجعىل ٔان Öج

        . . . .  نقول قالها من §ة اللغة نقول قالها من §ة اللغة نقول قالها من §ة اللغة نقول قالها من §ة اللغة معر؟ معر؟ معر؟ معر؟هاهاهاهافلامذا قال فلامذا قال فلامذا قال فلامذا قال 

لن نسميه ٕاحداث يف ا�ين، ٕاحداث يف اللغة نـسـيب، ٕامنـا نقـول ٔان هـذا أالمـر مل لن نسميه ٕاحداث يف ا�ين، ٕاحداث يف اللغة نـسـيب، ٕامنـا نقـول ٔان هـذا أالمـر مل لن نسميه ٕاحداث يف ا�ين، ٕاحداث يف اللغة نـسـيب، ٕامنـا نقـول ٔان هـذا أالمـر مل لن نسميه ٕاحداث يف ا�ين، ٕاحداث يف اللغة نـسـيب، ٕامنـا نقـول ٔان هـذا أالمـر مل 
موجوًدا قبل معر يف خالفة ٔايب بكر، فهو ٔاوجده يف خالفته فموجوًدا قبل معر يف خالفة ٔايب بكر، فهو ٔاوجده يف خالفته فموجوًدا قبل معر يف خالفة ٔايب بكر، فهو ٔاوجده يف خالفته فموجوًدا قبل معر يف خالفة ٔايب بكر، فهو ٔاوجده يف خالفته ف    ٔنه ٔاوجده ٔنه ٔاوجده ٔنه ٔاوجده ٔنه ٔاوجده ����ٔنه ٔنه ٔنه ٔنه يكن يكن يكن يكن 

ؤاما ما وقع يف ؤاما ما وقع يف ؤاما ما وقع يف ؤاما ما وقع يف ����م م م م """": : : : ٔاحياه من جديد فمل يكن موجوًدا، و¤£ يقول ابن رجب ٔاحياه من جديد فمل يكن موجوًدا، و¤£ يقول ابن رجب ٔاحياه من جديد فمل يكن موجوًدا، و¤£ يقول ابن رجب ٔاحياه من جديد فمل يكن موجوًدا، و¤£ يقول ابن رجب 
السلف من اسـتحسان بعض البدع، فٕامنا ذ£ يف البدع اللغوية ال الـرشعية، مـن السلف من اسـتحسان بعض البدع، فٕامنا ذ£ يف البدع اللغوية ال الـرشعية، مـن السلف من اسـتحسان بعض البدع، فٕامنا ذ£ يف البدع اللغوية ال الـرشعية، مـن السلف من اسـتحسان بعض البدع، فٕامنا ذ£ يف البدع اللغوية ال الـرشعية، مـن 

        . . . . """"ذ£ قول معر نعم البدعة هذهذ£ قول معر نعم البدعة هذهذ£ قول معر نعم البدعة هذهذ£ قول معر نعم البدعة هذه

حداث مطلق، ٕامنا تكون موجودة ٔاو ٔامر يكون اجهتادي كـام فعـل حداث مطلق، ٕامنا تكون موجودة ٔاو ٔامر يكون اجهتادي كـام فعـل حداث مطلق، ٕامنا تكون موجودة ٔاو ٔامر يكون اجهتادي كـام فعـل حداث مطلق، ٕامنا تكون موجودة ٔاو ٔامر يكون اجهتادي كـام فعـل ليست حمدثة إ ليست حمدثة إ ليست حمدثة إ ليست حمدثة إ 
 يف مساÎٔ االٓذان أالول، هو رٔاي ٔان االٓذان = عÌ، ويه ٔانه يعمل الناس  يف مساÎٔ االٓذان أالول، هو رٔاي ٔان االٓذان = عÌ، ويه ٔانه يعمل الناس  يف مساÎٔ االٓذان أالول، هو رٔاي ٔان االٓذان = عÌ، ويه ٔانه يعمل الناس  يف مساÎٔ االٓذان أالول، هو رٔاي ٔان االٓذان = عÌ، ويه ٔانه يعمل الناس �عععع!!!!ن ن ن ن 
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وينوينوينوينهبهبهبهبهم، فقال ما املانع ٔان نؤذن ٔاذاx آخر ٔالن الناس قد كهم، فقال ما املانع ٔان نؤذن ٔاذاx آخر ٔالن الناس قد كهم، فقال ما املانع ٔان نؤذن ٔاذاx آخر ٔالن الناس قد كهم، فقال ما املانع ٔان نؤذن ٔاذاx آخر ٔالن الناس قد كرثرثرثرثت وكربت ٔاسواقهم وقد ت وكربت ٔاسواقهم وقد ت وكربت ٔاسواقهم وقد ت وكربت ٔاسواقهم وقد 
 يـصعد عليـه املـؤذن يـؤذن  يـصعد عليـه املـؤذن يـؤذن  يـصعد عليـه املـؤذن يـؤذن  يـصعد عليـه املـؤذن يـؤذن ال يسمعون ٔاذان املؤذن ال يسمعون ٔاذان املؤذن ال يسمعون ٔاذان املؤذن ال يسمعون ٔاذان املؤذن خفخفخفخفرج ٕاىل بيت يف السوق اكنرج ٕاىل بيت يف السوق اكنرج ٕاىل بيت يف السوق اكنرج ٕاىل بيت يف السوق اكن

 فعـل ذ£ يف ٔاوقـات الغفـÌ ٔانـه اكن يـؤذن  فعـل ذ£ يف ٔاوقـات الغفـÌ ٔانـه اكن يـؤذن  فعـل ذ£ يف ٔاوقـات الغفـÌ ٔانـه اكن يـؤذن  فعـل ذ£ يف ٔاوقـات الغفـÌ ٔانـه اكن يـؤذن �ليعمل الناس، فهذا ال بأس والنـيب ليعمل الناس، فهذا ال بأس والنـيب ليعمل الناس، فهذا ال بأس والنـيب ليعمل الناس، فهذا ال بأس والنـيب 
 فقـال عـ فقـال عـ فقـال عـ فقـال عـ!!!!ن ن ن ن بـأذاننيبـأذاننيبـأذاننيبـأذاننيللفللفللفللفججججر ٔاذانني ٔالن يغلب عىل الناس النوم قبلها فالتنبيـه يكـون ر ٔاذانني ٔالن يغلب عىل الناس النوم قبلها فالتنبيـه يكـون ر ٔاذانني ٔالن يغلب عىل الناس النوم قبلها فالتنبيـه يكـون ر ٔاذانني ٔالن يغلب عىل الناس النوم قبلها فالتنبيـه يكـون 

 وفعل، واكن يف حمـرض مـن الـصحابة اكن موجـود  وفعل، واكن يف حمـرض مـن الـصحابة اكن موجـود  وفعل، واكن يف حمـرض مـن الـصحابة اكن موجـود  وفعل، واكن يف حمـرض مـن الـصحابة اكن موجـود � فعل ذ£ فقاس  فعل ذ£ فقاس  فعل ذ£ فقاس  فعل ذ£ فقاس �النيب النيب النيب النيب 
ن الــصحابة ومل ينكــر ٔاحــد مــن الــصحابة، فــاكن شــبيه ن الــصحابة ومل ينكــر ٔاحــد مــن الــصحابة، فــاكن شــبيه ن الــصحابة ومل ينكــر ٔاحــد مــن الــصحابة، فــاكن شــبيه ن الــصحابة ومل ينكــر ٔاحــد مــن الــصحابة، فــاكن شــبيه عــعــعــعــ!!!!ن وعــن وعــن وعــن وعــيليليليل ومجــع كبــري مــ ومجــع كبــري مــ ومجــع كبــري مــ ومجــع كبــري مــ

)ٕالجامع ويدخل معنا يف هذا احلديث وهو مساÎٔ ٔانه فعل شيئًا ولكنه اكن = مثيل )ٕالجامع ويدخل معنا يف هذا احلديث وهو مساÎٔ ٔانه فعل شيئًا ولكنه اكن = مثيل )ٕالجامع ويدخل معنا يف هذا احلديث وهو مساÎٔ ٔانه فعل شيئًا ولكنه اكن = مثيل )ٕالجامع ويدخل معنا يف هذا احلديث وهو مساÎٔ ٔانه فعل شيئًا ولكنه اكن = مثيل 
        ....رشعيرشعيرشعيرشعي

هذا اكن قول معر اكن من قبيل البدع اللغوية وٕاال يه علهيا ٔادÎ رشعية مـن هذا اكن قول معر اكن من قبيل البدع اللغوية وٕاال يه علهيا ٔادÎ رشعية مـن هذا اكن قول معر اكن من قبيل البدع اللغوية وٕاال يه علهيا ٔادÎ رشعية مـن هذا اكن قول معر اكن من قبيل البدع اللغوية وٕاال يه علهيا ٔادÎ رشعية مـن : : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
        . . . .  وكذ£ ٔايًضا من حثه ٔان تفعل كذ£ وكذ£ ٔايًضا من حثه ٔان تفعل كذ£ وكذ£ ٔايًضا من حثه ٔان تفعل كذ£ وكذ£ ٔايًضا من حثه ٔان تفعل كذ£�فعل النيب فعل النيب فعل النيب فعل النيب 

        . . . . طبعا تلكمنا عىل مساÎٔ االٓذان ليس بدعة ملاذاطبعا تلكمنا عىل مساÎٔ االٓذان ليس بدعة ملاذاطبعا تلكمنا عىل مساÎٔ االٓذان ليس بدعة ملاذاطبعا تلكمنا عىل مساÎٔ االٓذان ليس بدعة ملاذا: : : : الثاينالثاينالثاينالثاينأالمر أالمر أالمر أالمر 

        :::: الثانية الثانية الثانية الثانيةالرد عىل الشـالرد عىل الشـالرد عىل الشـالرد عىل الشـهبهبهبهبة ة ة ة 

ٔان هذا الـ�م النـيب ٔان هذا الـ�م النـيب ٔان هذا الـ�م النـيب ٔان هذا الـ�م النـيب : : : : نقولنقولنقولنقول» » » » من سن يف إالسالم سـنة حسـنةمن سن يف إالسالم سـنة حسـنةمن سن يف إالسالم سـنة حسـنةمن سن يف إالسالم سـنة حسـنة««««: : : : احلديث الثالثاحلديث الثالثاحلديث الثالثاحلديث الثالث
        ما هو احلديث؟ ما هو احلديث؟ ما هو احلديث؟ ما هو احلديث؟ بب، وٕاذا عرف السبب بطل إالشاكل،بب، وٕاذا عرف السبب بطل إالشاكل،بب، وٕاذا عرف السبب بطل إالشاكل،بب، وٕاذا عرف السبب بطل إالشاكل، قا= عىل س  قا= عىل س  قا= عىل س  قا= عىل س �

جاء xس من أالعراب ٕاىل جاء xس من أالعراب ٕاىل جاء xس من أالعراب ٕاىل جاء xس من أالعراب ٕاىل ««««: : : : احلديث رواه مسمل وغريه عن جرير بن عبد هللا قالاحلديث رواه مسمل وغريه عن جرير بن عبد هللا قالاحلديث رواه مسمل وغريه عن جرير بن عبد هللا قالاحلديث رواه مسمل وغريه عن جرير بن عبد هللا قال
الناس عىل الناس عىل الناس عىل الناس عىل      علهيم الصوف فرٔاى سوء حا علهيم الصوف فرٔاى سوء حا علهيم الصوف فرٔاى سوء حا علهيم الصوف فرٔاى سوء حاهلهلهلهلم قد ٔاصابهتم حاجة م قد ٔاصابهتم حاجة م قد ٔاصابهتم حاجة م قد ٔاصابهتم حاجة حفحفحفحفث ث ث ث �رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا 

فأبطئوا عنه حـفأبطئوا عنه حـفأبطئوا عنه حـفأبطئوا عنه حـىتىتىتىت ر ر ر رؤؤؤؤى ذ£ يف و§ـه، قـال مث ٕان رجـال ى ذ£ يف و§ـه، قـال مث ٕان رجـال ى ذ£ يف و§ـه، قـال مث ٕان رجـال ى ذ£ يف و§ـه، قـال مث ٕان رجـال : : : : الصدقة، تصدقوا، قالالصدقة، تصدقوا، قالالصدقة، تصدقوا، قالالصدقة، تصدقوا، قال
 مث جاء آخر مث تتابعوا ح مث جاء آخر مث تتابعوا ح مث جاء آخر مث تتابعوا ح مث جاء آخر مث تتابعوا حىتىتىتىت عرف ال عرف ال عرف ال عرف الرسرسرسرسور ور ور ور ----الفضةالفضةالفضةالفضة----جاء بجاء بجاء بجاء برصرصرصرصة من ورق ة من ورق ة من ورق ة من ورق     من أالنصار من أالنصار من أالنصار من أالنصار 

من سن يف إالسالم سـنة حسـنة فُعِمل هبـا بعـده من سن يف إالسالم سـنة حسـنة فُعِمل هبـا بعـده من سن يف إالسالم سـنة حسـنة فُعِمل هبـا بعـده من سن يف إالسالم سـنة حسـنة فُعِمل هبـا بعـده ««««        : : : :     �    يف و§ه فقال رسول هللايف و§ه فقال رسول هللايف و§ه فقال رسول هللايف و§ه فقال رسول هللا
        »»»»يشيشيشيشءءءء    كتب = مثل ٔاجر من معل هبا وال ينقص من ٔاجورمه كتب = مثل ٔاجر من معل هبا وال ينقص من ٔاجورمه كتب = مثل ٔاجر من معل هبا وال ينقص من ٔاجورمه كتب = مثل ٔاجر من معل هبا وال ينقص من ٔاجورمه 
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        ....ما ا¤ي فعÏ هذا الرجل من أالنصار؟ما ا¤ي فعÏ هذا الرجل من أالنصار؟ما ا¤ي فعÏ هذا الرجل من أالنصار؟ما ا¤ي فعÏ هذا الرجل من أالنصار؟: : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

    � تصدق، هل الصدقة هذه اكنت ليس لها وجود يف الرشيعة؟ ٔابًدا، ح تصدق، هل الصدقة هذه اكنت ليس لها وجود يف الرشيعة؟ ٔابًدا، ح تصدق، هل الصدقة هذه اكنت ليس لها وجود يف الرشيعة؟ ٔابًدا، ح تصدق، هل الصدقة هذه اكنت ليس لها وجود يف الرشيعة؟ ٔابًدا، حىتىتىتىت النيب  النيب  النيب  النيب 
 اكن  اكن  اكن  اكن )ج)ج)ج)جـورا ٔالن الـصحابة ٔابطئـوا ـورا ٔالن الـصحابة ٔابطئـوا ـورا ٔالن الـصحابة ٔابطئـوا ـورا ٔالن الـصحابة ٔابطئـوا حثه قال تصدقوا، ففعل هذا الرجل فعـل شـيئًاحثه قال تصدقوا، ففعل هذا الرجل فعـل شـيئًاحثه قال تصدقوا، ففعل هذا الرجل فعـل شـيئًاحثه قال تصدقوا، ففعل هذا الرجل فعـل شـيئًا

�ٔال القوم عىل فعلها بعده، فهذا نقول ٔانه ٔال القوم عىل فعلها بعده، فهذا نقول ٔانه ٔال القوم عىل فعلها بعده، فهذا نقول ٔانه ٔال القوم عىل فعلها بعده، فهذا نقول ٔانه ���من سن سـنة من سن سـنة من سن سـنة من سن سـنة ««««ففعل شيئًا من الرشيعة، فففعل شيئًا من الرشيعة، فففعل شيئًا من الرشيعة، فففعل شيئًا من الرشيعة، ف
يبقى املقصود مـن سـن يف إالسـالم ســنة حـسـنة ٔاي ٔاحيـا ســنة بعـدما يبقى املقصود مـن سـن يف إالسـالم ســنة حـسـنة ٔاي ٔاحيـا ســنة بعـدما يبقى املقصود مـن سـن يف إالسـالم ســنة حـسـنة ٔاي ٔاحيـا ســنة بعـدما يبقى املقصود مـن سـن يف إالسـالم ســنة حـسـنة ٔاي ٔاحيـا ســنة بعـدما » » » » حسـنةحسـنةحسـنةحسـنة
        . . . . جهرتجهرتجهرتجهرت

من ٔاىت بطريقة مرضـية من ٔاىت بطريقة مرضـية من ٔاىت بطريقة مرضـية من ٔاىت بطريقة مرضـية """": : : : من سنمن سنمن سنمن سن: : : : السـندي يف حاشيته عىل النساالسـندي يف حاشيته عىل النساالسـندي يف حاشيته عىل النساالسـندي يف حاشيته عىل النسايئيئيئيئ يقول يقول يقول يقول    و¤£ و¤£ و¤£ و¤£ 
 ٕاذن هذا ٔامر رشعي هو ٔاحيـاه  ٕاذن هذا ٔامر رشعي هو ٔاحيـاه  ٕاذن هذا ٔامر رشعي هو ٔاحيـاه  ٕاذن هذا ٔامر رشعي هو ٔاحيـاه ،،،،""""أالنصاري ا¤ي ٔاىت بأالنصاري ا¤ي ٔاىت بأالنصاري ا¤ي ٔاىت بأالنصاري ا¤ي ٔاىت برصرصرصرصةةةة     فهيا كام فعل  فهيا كام فعل  فهيا كام فعل  فهيا كام فعل يقتدى بهيقتدى بهيقتدى بهيقتدى به

ولـيس ولـيس ولـيس ولـيس » » » » من سن يف إالسـالم ســنة حـسـنةمن سن يف إالسـالم ســنة حـسـنةمن سن يف إالسـالم ســنة حـسـنةمن سن يف إالسـالم ســنة حـسـنة««««: : : : فالباقني فعلوا مثل فعÏ، ٕاذن نقولفالباقني فعلوا مثل فعÏ، ٕاذن نقولفالباقني فعلوا مثل فعÏ، ٕاذن نقولفالباقني فعلوا مثل فعÏ، ٕاذن نقول
        . . . . املقصود هبا ٔانه اخرتع ٔامًرا جديدا مل يكن = وجود قبل ذ£املقصود هبا ٔانه اخرتع ٔامًرا جديدا مل يكن = وجود قبل ذ£املقصود هبا ٔانه اخرتع ٔامًرا جديدا مل يكن = وجود قبل ذ£املقصود هبا ٔانه اخرتع ٔامًرا جديدا مل يكن = وجود قبل ذ£

ة وبدعة مذمومة، ة وبدعة مذمومة، ة وبدعة مذمومة، ة وبدعة مذمومة، بدعة محمودبدعة محمودبدعة محمودبدعة محمود:  :  :  :  قول الشافعية البدعة بدعتانقول الشافعية البدعة بدعتانقول الشافعية البدعة بدعتانقول الشافعية البدعة بدعتان: : : : الشـالشـالشـالشـهبهبهبهبة الثالثةة الثالثةة الثالثةة الثالثةالرد عىل الرد عىل الرد عىل الرد عىل 
نقول الشافعي ماذا تقصد هبذا ال�م، ٔالن ٕاذا ٔاردx ٔان نعرف بعض من تـسول = نقول الشافعي ماذا تقصد هبذا ال�م، ٔالن ٕاذا ٔاردx ٔان نعرف بعض من تـسول = نقول الشافعي ماذا تقصد هبذا ال�م، ٔالن ٕاذا ٔاردx ٔان نعرف بعض من تـسول = نقول الشافعي ماذا تقصد هبذا ال�م، ٔالن ٕاذا ٔاردx ٔان نعرف بعض من تـسول = 
نفسه قد يأيت مبثل هذا النص مبتور مث يقول للناس انظـروا الـشافعي يقـول بدعـة نفسه قد يأيت مبثل هذا النص مبتور مث يقول للناس انظـروا الـشافعي يقـول بدعـة نفسه قد يأيت مبثل هذا النص مبتور مث يقول للناس انظـروا الـشافعي يقـول بدعـة نفسه قد يأيت مبثل هذا النص مبتور مث يقول للناس انظـروا الـشافعي يقـول بدعـة 

هـل يقـصد هـل يقـصد هـل يقـصد هـل يقـصد : : : : محمودة وبدعة مذمومة، ومه يقولـون لك بدعـة ضـالÎ، نقـول = افهـممحمودة وبدعة مذمومة، ومه يقولـون لك بدعـة ضـالÎ، نقـول = افهـممحمودة وبدعة مذمومة، ومه يقولـون لك بدعـة ضـالÎ، نقـول = افهـممحمودة وبدعة مذمومة، ومه يقولـون لك بدعـة ضـالÎ، نقـول = افهـم
 ٔاو يقصد ماذا؟ نقـول = طيـب ٔا ٔاو يقصد ماذا؟ نقـول = طيـب ٔا ٔاو يقصد ماذا؟ نقـول = طيـب ٔا ٔاو يقصد ماذا؟ نقـول = طيـب ٔامكمكمكمكـل ـل ـل ـل ����م الـشافعي م الـشافعي م الـشافعي م الـشافعي الشافعي هنا البدعة الرشعيةالشافعي هنا البدعة الرشعيةالشافعي هنا البدعة الرشعيةالشافعي هنا البدعة الرشعية

وهذا ٔاحسن ٔامر يف املوضوع ٔان ترجع ٕاىل وهذا ٔاحسن ٔامر يف املوضوع ٔان ترجع ٕاىل وهذا ٔاحسن ٔامر يف املوضوع ٔان ترجع ٕاىل وهذا ٔاحسن ٔامر يف املوضوع ٔان ترجع ٕاىل ����م الـشم الـشم الـشم الـشخخخخص بذاتـه يف املوضـع ا¤ي ص بذاتـه يف املوضـع ا¤ي ص بذاتـه يف املوضـع ا¤ي ص بذاتـه يف املوضـع ا¤ي 
ذكره مث تقرٔا ال�م بسابقه والحقه وسـياقه وتعـرف مـا هـو مقـصد الـشافعي، ٔالن ذكره مث تقرٔا ال�م بسابقه والحقه وسـياقه وتعـرف مـا هـو مقـصد الـشافعي، ٔالن ذكره مث تقرٔا ال�م بسابقه والحقه وسـياقه وتعـرف مـا هـو مقـصد الـشافعي، ٔالن ذكره مث تقرٔا ال�م بسابقه والحقه وسـياقه وتعـرف مـا هـو مقـصد الـشافعي، ٔالن 

يَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا الـصk ﴿﴿﴿﴿: : : : بعض الناس يعين ؟؟؟بعض الناس يعين ؟؟؟بعض الناس يعين ؟؟؟بعض الناس يعين ؟؟؟ ِ k¤َا ا kيَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا الـص ِ k¤َا ا kيَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا الـص ِ k¤َا ا kيَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا الـص ِ k¤َا ا -- ، ، ، ، ]]]]٤٣٤٣٤٣٤٣: : : : النـساءالنـساءالنـساءالنـساء[[[[    ﴾﴾﴾﴾    الةَ الةَ الةَ الةَ  íَاyهي íَاyهي íَاyهي íَاyهي--
يـَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : ويسكت، نقول = ٔاويسكت، نقول = ٔاويسكت، نقول = ٔاويسكت، نقول = ٔامكمكمكمكلللل ِ k¤يـَن َهيُـوَد َوا ِ k¤يـَن َهيُـوَد َوا ِ k¤يـَن َهيُـوَد َوا ِ k¤يـَن آَمنُـوا اللللَهيُـوَد َوا ِ kيـَن آَمنُـوا ا ِ kيـَن آَمنُـوا ا ِ kيـَن آَمنُـوا ا ِ k1111 ِّ اِس عَـَداَوًة ل kالنـ kَشدyا kَدن ِِّ اِس عَـَداَوًة ل kالنـ kَشدyا kَدن ِِّ اِس عَـَداَوًة ل kالنـ kَشدyا kَدن ِِّ اِس عَـَداَوًة ل kالنـ kَشدyا kلََتلََتلََتلََتجججِجَدن

يَن  ِ k¤يَن آَمنُوا ا ِ k يَن ِ k¤يَن آَمنُوا ا ِ k يَن ِ k¤يَن آَمنُوا ا ِ k يَن ِ k¤يَن آَمنُوا ا ِ k1111 ِّ ًة ل kَود kْقَرَهبُم مyا kَدن ِِّ ًة ل kَود kْقَرَهبُم مyا kَدن ِِّ ًة ل kَود kْقَرَهبُم مyا kَدن ِِّ ًة ل kَود kْقَرَهبُم مyا kُكوا َولََتجججِجَدن ُكوا َولََتاyْرشَ ُكوا َولََتاyْرشَ ُكوا َولََتاyْرشَ kx نَـَصاَرىkx نَـَصاَرىkx نَـَصاَرىkx نَـَصاَرى    اyْرشَ
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 مث  مث  مث  مث     ]]]]٨٨٨٨٢٢٢٢: : : : املااملااملااملائئئئـدةـدةـدةـدة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    قَالُوا اقَالُوا اقَالُوا اقَالُوا ا

ِّلُْمَصلِّنيَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : و يقولو يقولو يقولو يقوليقف، أ يقف، أ يقف، أ يقف، أ  ِّلُْمَصلِّنيَ  ل ِّلُْمَصلِّنيَ  ل ِّلُْمَصلِّنيَ  ل ٌٌ ل  هذا مذهب كثري من الناس، من  هذا مذهب كثري من الناس، من  هذا مذهب كثري من الناس، من  هذا مذهب كثري من الناس، من     ]]]]    ٤٤٤٤:  :  :  :  املاعوناملاعوناملاعوناملاعون    [[[[        ﴾﴾﴾﴾    فََويْلفََويْلفََويْلفََويٌْلٌ



  من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمياخلامس  تفريغ الدرس
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        . . . . الرويبضة ا¤ين يتلكمون االٓن ويشغبون عىل املسلمنيالرويبضة ا¤ين يتلكمون االٓن ويشغبون عىل املسلمنيالرويبضة ا¤ين يتلكمون االٓن ويشغبون عىل املسلمنيالرويبضة ا¤ين يتلكمون االٓن ويشغبون عىل املسلمني

بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، : : : : البدعة بدعتانالبدعة بدعتانالبدعة بدعتانالبدعة بدعتان"""": : : : نرجع نرجع نرجع نرجع ����م الشافعي، الشافعي يقولم الشافعي، الشافعي يقولم الشافعي، الشافعي يقولم الشافعي، الشافعي يقول
 ٕاكـامل العبـارة  ٕاكـامل العبـارة  ٕاكـامل العبـارة  ٕاكـامل العبـارة حتحتحتحتـل ـل ـل ـل ،،،،""""مفمفمفمفا وافق السـنة فهـو محمـود ومـا خـالف الـسـنة فهـو مـذموما وافق السـنة فهـو محمـود ومـا خـالف الـسـنة فهـو مـذموما وافق السـنة فهـو محمـود ومـا خـالف الـسـنة فهـو مـذموما وافق السـنة فهـو محمـود ومـا خـالف الـسـنة فهـو مـذموم

أالزمة، ٔالن بعض الناس يأتوا هبذا ال�م مفصول مث أالزمة، ٔالن بعض الناس يأتوا هبذا ال�م مفصول مث أالزمة، ٔالن بعض الناس يأتوا هبذا ال�م مفصول مث أالزمة، ٔالن بعض الناس يأتوا هبذا ال�م مفصول مث حيحيحيحيتتتتججججوا به عليك، يقول ٔانـت وا به عليك، يقول ٔانـت وا به عليك، يقول ٔانـت وا به عليك، يقول ٔانـت 
ٔانـت ٔاو الـشافعي؟ نقـول = طيـب ٔانـت ٔاو الـشافعي؟ نقـول = طيـب ٔانـت ٔاو الـشافعي؟ نقـول = طيـب ٔانـت ٔاو الـشافعي؟ نقـول = طيـب : : : : تقول ليس هناك بدعة محمودة، الشافعي يقولتقول ليس هناك بدعة محمودة، الشافعي يقولتقول ليس هناك بدعة محمودة، الشافعي يقولتقول ليس هناك بدعة محمودة، الشافعي يقول

: : : : مقصد الشافعي ماذا؟ نـأيت مبقـصد الـشافعي مـن مقصد الشافعي ماذا؟ نـأيت مبقـصد الـشافعي مـن مقصد الشافعي ماذا؟ نـأيت مبقـصد الـشافعي مـن مقصد الشافعي ماذا؟ نـأيت مبقـصد الـشافعي مـن ����م الـشافعي، الـشافعي يقـولم الـشافعي، الـشافعي يقـولم الـشافعي، الـشافعي يقـولم الـشافعي، الـشافعي يقـول
ة وبدعة مذمومة، ة وبدعة مذمومة، ة وبدعة مذمومة، ة وبدعة مذمومة، مفمفمفمفا وافق السـنة فهو محمود وما خـالف ا وافق السـنة فهو محمود وما خـالف ا وافق السـنة فهو محمود وما خـالف ا وافق السـنة فهو محمود وما خـالف بدعة محمودبدعة محمودبدعة محمودبدعة محمود: : : : البدعة بدعتانالبدعة بدعتانالبدعة بدعتانالبدعة بدعتان

        . . . . السـنة فهو مذمومالسـنة فهو مذمومالسـنة فهو مذمومالسـنة فهو مذموم

و¤£ بعض ٔاهل العمل حيو¤£ بعض ٔاهل العمل حيو¤£ بعض ٔاهل العمل حيو¤£ بعض ٔاهل العمل حي7777 ترجع ٕاىل كت ترجع ٕاىل كت ترجع ٕاىل كت ترجع ٕاىل كتهبهبهبهبم ملن قسم هذه البدع انظر ماذا يقصد م ملن قسم هذه البدع انظر ماذا يقصد م ملن قسم هذه البدع انظر ماذا يقصد م ملن قسم هذه البدع انظر ماذا يقصد 
ي عن Öبتداع، قـسم ي عن Öبتداع، قـسم ي عن Öبتداع، قـسم ي عن Öبتداع، قـسم  من من من من ����م يعين مثًال السـيوطي = كتاب أالمر )ٕالتباع وام يعين مثًال السـيوطي = كتاب أالمر )ٕالتباع وام يعين مثًال السـيوطي = كتاب أالمر )ٕالتباع وام يعين مثًال السـيوطي = كتاب أالمر )ٕالتباع واللللهنهنهنهنــــ

قـول = مـا هـو محمـود عنـدك ٔارى ٔان لك قـول = مـا هـو محمـود عنـدك ٔارى ٔان لك قـول = مـا هـو محمـود عنـدك ٔارى ٔان لك قـول = مـا هـو محمـود عنـدك ٔارى ٔان لك البدع ٔايًضا ٕاىل محمود ومذموم، ملا تـأيت تالبدع ٔايًضا ٕاىل محمود ومذموم، ملا تـأيت تالبدع ٔايًضا ٕاىل محمود ومذموم، ملا تـأيت تالبدع ٔايًضا ٕاىل محمود ومذموم، ملا تـأيت ت
أالمــثÌ الــيت أالمــثÌ الــيت أالمــثÌ الــيت أالمــثÌ الــيت رضرضرضرضهبــا مــن قبيــل املــصلحة املرســÌ ٔاي مــا اكن = مــسهبــا مــن قبيــل املــصلحة املرســÌ ٔاي مــا اكن = مــسهبــا مــن قبيــل املــصلحة املرســÌ ٔاي مــا اكن = مــسهبــا مــن قبيــل املــصلحة املرســÌ ٔاي مــا اكن = مــستتتتنًدا عامــا يف نًدا عامــا يف نًدا عامــا يف نًدا عامــا يف 
ــأيت يف الــ�م عــىل Öبتــداع يقــول ــأيت يف الــ�م عــىل Öبتــداع يقــولالــرشيعة، يبقــى ٕاذن هــذا مقــصده و¤£ ي ــأيت يف الــ�م عــىل Öبتــداع يقــولالــرشيعة، يبقــى ٕاذن هــذا مقــصده و¤£ ي ــأيت يف الــ�م عــىل Öبتــداع يقــولالــرشيعة، يبقــى ٕاذن هــذا مقــصده و¤£ ي : : : : الــرشيعة، يبقــى ٕاذن هــذا مقــصده و¤£ ي

وتقسـميه للعلوم علوم الرشيعة ٕاىل لغة ؤاصول والتقسـمي هذا ما=؟ نقـول هـذا ٔامـر وتقسـميه للعلوم علوم الرشيعة ٕاىل لغة ؤاصول والتقسـمي هذا ما=؟ نقـول هـذا ٔامـر وتقسـميه للعلوم علوم الرشيعة ٕاىل لغة ؤاصول والتقسـمي هذا ما=؟ نقـول هـذا ٔامـر وتقسـميه للعلوم علوم الرشيعة ٕاىل لغة ؤاصول والتقسـمي هذا ما=؟ نقـول هـذا ٔامـر 
 xحية اللغة، ولكنه محمود يف الرشيعة ملاذا؟ ٔالنه من قبيل تيسري العلـوم  xحية اللغة، ولكنه محمود يف الرشيعة ملاذا؟ ٔالنه من قبيل تيسري العلـوم  xحية اللغة، ولكنه محمود يف الرشيعة ملاذا؟ ٔالنه من قبيل تيسري العلـوم  xحية اللغة، ولكنه محمود يف الرشيعة ملاذا؟ ٔالنه من قبيل تيسري العلـوم مبتدع منمبتدع منمبتدع منمبتدع من

ٔالن طلب العمل فريضة عىل لك مـسمل ٔالن طلب العمل فريضة عىل لك مـسمل ٔالن طلب العمل فريضة عىل لك مـسمل ٔالن طلب العمل فريضة عىل لك مـسمل مفمفمفمفـن )ب التيـسري لتحـصيل هـذه الفريـضة ـن )ب التيـسري لتحـصيل هـذه الفريـضة ـن )ب التيـسري لتحـصيل هـذه الفريـضة ـن )ب التيـسري لتحـصيل هـذه الفريـضة 
        . . . . قسمت العلوم وقس عىل ذ£قسمت العلوم وقس عىل ذ£قسمت العلوم وقس عىل ذ£قسمت العلوم وقس عىل ذ£

         التقسـùت بدعة، ؟ التقسـùت بدعة، ؟ التقسـùت بدعة، ؟ التقسـùت بدعة، ؟ههههصري هذصري هذصري هذصري هذتتتتممممىتىتىتىت    

حنـو ٔاو حنـو ٔاو حنـو ٔاو حنـو ٔاو رصرصرصرصف ٔاو ف ٔاو ف ٔاو ف ٔاو  ٕاذا ٔاثبت هبا حكام رشعًيا يعين يأيت يقول من مل يقسم اللغة ٕاىل  ٕاذا ٔاثبت هبا حكام رشعًيا يعين يأيت يقول من مل يقسم اللغة ٕاىل  ٕاذا ٔاثبت هبا حكام رشعًيا يعين يأيت يقول من مل يقسم اللغة ٕاىل  ٕاذا ٔاثبت هبا حكام رشعًيا يعين يأيت يقول من مل يقسم اللغة ٕاىل 
عروض وبالغة فهو ضال، ما املوضوع؟ ملاذا تقـول ذ£؟ هـل هنـاك دليـل عـىل عروض وبالغة فهو ضال، ما املوضوع؟ ملاذا تقـول ذ£؟ هـل هنـاك دليـل عـىل عروض وبالغة فهو ضال، ما املوضوع؟ ملاذا تقـول ذ£؟ هـل هنـاك دليـل عـىل عروض وبالغة فهو ضال، ما املوضوع؟ ملاذا تقـول ذ£؟ هـل هنـاك دليـل عـىل 

ال، يبقى هذا التقسـمي صار بدعي، ٔاي من §ة ٕاقامة حال، يبقى هذا التقسـمي صار بدعي، ٔاي من §ة ٕاقامة حال، يبقى هذا التقسـمي صار بدعي، ٔاي من §ة ٕاقامة حال، يبقى هذا التقسـمي صار بدعي، ٔاي من §ة ٕاقامة حمكمكمكمك عليه، ٕامنـا  عليه، ٕامنـا  عليه، ٕامنـا  عليه، ٕامنـا : : : : ذ£؟ نقولذ£؟ نقولذ£؟ نقولذ£؟ نقول



  من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمياخلامس  تفريغ الدرس

 

 

 ��

لو ذكرها ومل يطلب احللو ذكرها ومل يطلب احللو ذكرها ومل يطلب احللو ذكرها ومل يطلب احلمكمكمكمك عليه ٔاو من )ب التيسري ال هذا ممكن هي عليه ٔاو من )ب التيسري ال هذا ممكن هي عليه ٔاو من )ب التيسري ال هذا ممكن هي عليه ٔاو من )ب التيسري ال هذا ممكن هيججججر ٔالن هذا من ر ٔالن هذا من ر ٔالن هذا من ر ٔالن هذا من 
ة، وا¤ي يتلكـف يف املـصاحل ال ينـسة، وا¤ي يتلكـف يف املـصاحل ال ينـسة، وا¤ي يتلكـف يف املـصاحل ال ينـسة، وا¤ي يتلكـف يف املـصاحل ال ينـسجججج مـا فعـÏ يعـين  مـا فعـÏ يعـين  مـا فعـÏ يعـين  مـا فعـÏ يعـين قبيل املصاحل املرسÌ املعتـرب قبيل املصاحل املرسÌ املعتـرب قبيل املصاحل املرسÌ املعتـرب قبيل املصاحل املرسÌ املعتـرب 

مــساÎٔ املــصاحل املرســÌ غالبــا يف أالدوات والوســامــساÎٔ املــصاحل املرســÌ غالبــا يف أالدوات والوســامــساÎٔ املــصاحل املرســÌ غالبــا يف أالدوات والوســامــساÎٔ املــصاحل املرســÌ غالبــا يف أالدوات والوســائئئئل وليــست يف أالمــور العباديــة ل وليــست يف أالمــور العباديــة ل وليــست يف أالمــور العباديــة ل وليــست يف أالمــور العباديــة 
نفسها، يعين ماذا؟ مثًال اخلطوط يف ٔارضية املسنفسها، يعين ماذا؟ مثًال اخلطوط يف ٔارضية املسنفسها، يعين ماذا؟ مثًال اخلطوط يف ٔارضية املسنفسها، يعين ماذا؟ مثًال اخلطوط يف ٔارضية املسججججد، هل ممكن واحـد يقـول ٔاx ال د، هل ممكن واحـد يقـول ٔاx ال د، هل ممكن واحـد يقـول ٔاx ال د، هل ممكن واحـد يقـول ٔاx ال 

وضـع وضـع وضـع وضـع ٔاصٔاصٔاصٔاصيليليليل يف املس يف املس يف املس يف املسججججد ا¤ي فيه خطوط ٔالهنا بدعة، نقـول وهـل حنـن متعبـدون بد ا¤ي فيه خطوط ٔالهنا بدعة، نقـول وهـل حنـن متعبـدون بد ا¤ي فيه خطوط ٔالهنا بدعة، نقـول وهـل حنـن متعبـدون بد ا¤ي فيه خطوط ٔالهنا بدعة، نقـول وهـل حنـن متعبـدون ب
اخلاخلاخلاخلطططط؟ ال، وٕامنا لو قلنا ٔان هذا من )ب التيسري عىل املصلني، ؤان إالمام يصعب ؟ ال، وٕامنا لو قلنا ٔان هذا من )ب التيسري عىل املصلني، ؤان إالمام يصعب ؟ ال، وٕامنا لو قلنا ٔان هذا من )ب التيسري عىل املصلني، ؤان إالمام يصعب ؟ ال، وٕامنا لو قلنا ٔان هذا من )ب التيسري عىل املصلني، ؤان إالمام يصعب 
 Ïـسويهتا ويه مـن معـ Ïـسويهتا ويه مـن معـ Ïـسويهتا ويه مـن معـ Ïمع هذا امع هذا امع هذا امع هذا امجلمجلمجلمجلع الكبري ٔان يسوي الصفوف ا¤ي هو مـأمور بع الكبري ٔان يسوي الصفوف ا¤ي هو مـأمور بع الكبري ٔان يسوي الصفوف ا¤ي هو مـأمور بع الكبري ٔان يسوي الصفوف ا¤ي هو مـأمور بتتتتـسويهتا ويه مـن معـ
صار هذا أالمر لـيس بدعـة، واســتعامل الـساعة يف ضـبصار هذا أالمر لـيس بدعـة، واســتعامل الـساعة يف ضـبصار هذا أالمر لـيس بدعـة، واســتعامل الـساعة يف ضـبصار هذا أالمر لـيس بدعـة، واســتعامل الـساعة يف ضـبطططط أالوقـات مـثًال ٔاوقـات  أالوقـات مـثًال ٔاوقـات  أالوقـات مـثًال ٔاوقـات  أالوقـات مـثًال ٔاوقـات 

ذ£، مل ينـسب ذ£ ٕاىل ذ£، مل ينـسب ذ£ ٕاىل ذ£، مل ينـسب ذ£ ٕاىل ذ£، مل ينـسب ذ£ ٕاىل بـبـبـبـٔاx متعبـد ٔاx متعبـد ٔاx متعبـد ٔاx متعبـد أالذان نقول بدعة؟ ال، وسـيÌ ال ٔاحد يقول أالذان نقول بدعة؟ ال، وسـيÌ ال ٔاحد يقول أالذان نقول بدعة؟ ال، وسـيÌ ال ٔاحد يقول أالذان نقول بدعة؟ ال، وسـيÌ ال ٔاحد يقول 
        . . . . الرشيعة وٕامنا يه وسـيÌ ٔالمر رشعيالرشيعة وٕامنا يه وسـيÌ ٔالمر رشعيالرشيعة وٕامنا يه وسـيÌ ٔالمر رشعيالرشيعة وٕامنا يه وسـيÌ ٔالمر رشعي

فرضا لو ٔان هناك مشلكة يف املسفرضا لو ٔان هناك مشلكة يف املسفرضا لو ٔان هناك مشلكة يف املسفرضا لو ٔان هناك مشلكة يف املسججججد، الناس خمتلفون مد، الناس خمتلفون مد، الناس خمتلفون مد، الناس خمتلفون مىتىتىتىت نقمي الصالة، إالمام ٔاىت  نقمي الصالة، إالمام ٔاىت  نقمي الصالة، إالمام ٔاىت  نقمي الصالة، إالمام ٔاىت 
 ،Ìبورقة وعلقها بأوقات، هل نقول بدعة؟ ال، ملاذا ٔالهنا من قبيـل املـصلحة املرسـ ،Ìبورقة وعلقها بأوقات، هل نقول بدعة؟ ال، ملاذا ٔالهنا من قبيـل املـصلحة املرسـ ،Ìبورقة وعلقها بأوقات، هل نقول بدعة؟ ال، ملاذا ٔالهنا من قبيـل املـصلحة املرسـ ،Ìبورقة وعلقها بأوقات، هل نقول بدعة؟ ال، ملاذا ٔالهنا من قبيـل املـصلحة املرسـ

        . . . . ول عىل اليشء املراد اكمالول عىل اليشء املراد اكمالول عىل اليشء املراد اكمالول عىل اليشء املراد اكمالللحصللحصللحصللحصحنن نسـتطيع ٔان، تدخل يف حنن نسـتطيع ٔان، تدخل يف حنن نسـتطيع ٔان، تدخل يف حنن نسـتطيع ٔان، تدخل يف يشيشيشيشء تء تء تء تمكمكمكمكيييييليليليل    

        ::::الشـيالشـيالشـيالشـيخخخخ ابن عثميني ٔايًضا ذكر ضاب ابن عثميني ٔايًضا ذكر ضاب ابن عثميني ٔايًضا ذكر ضاب ابن عثميني ٔايًضا ذكر ضابطططط يف مساÎٔ البدع يف مساÎٔ البدع يف مساÎٔ البدع يف مساÎٔ البدع

    : : : : " " " " ٔان العمل ال يكون فيه املتابعة ٕاال ٕاذا اكن موافقا يف الرشيعة يف ٔامور سـتةٔان العمل ال يكون فيه املتابعة ٕاال ٕاذا اكن موافقا يف الرشيعة يف ٔامور سـتةٔان العمل ال يكون فيه املتابعة ٕاال ٕاذا اكن موافقا يف الرشيعة يف ٔامور سـتةٔان العمل ال يكون فيه املتابعة ٕاال ٕاذا اكن موافقا يف الرشيعة يف ٔامور سـتة"""": : : : قالقالقالقال

        . . . . ، لك حرف بلكمة، لك حرف بلكمة، لك حرف بلكمة، لك حرف بلكمة))))ىىىىسند فزكسند فزكسند فزكسند فزك((((: : : : ٔاx مجعهتا يف لكمةٔاx مجعهتا يف لكمةٔاx مجعهتا يف لكمةٔاx مجعهتا يف لكمة

كيـف كيـف كيـف كيـف ) ) ) ) رشيعة يف سببهرشيعة يف سببهرشيعة يف سببهرشيعة يف سببهٔان يكون الفعل موافقًا لل ٔان يكون الفعل موافقًا لل ٔان يكون الفعل موافقًا لل ٔان يكون الفعل موافقًا لل  ( ( ( (: : : : مبعىن السببمبعىن السببمبعىن السببمبعىن السبب))))    السنيالسنيالسنيالسني((((    ))))سندسندسندسند((((
يف السبب؟ نقول مـثًال ٔان مـن دخـل املـسيف السبب؟ نقول مـثًال ٔان مـن دخـل املـسيف السبب؟ نقول مـثًال ٔان مـن دخـل املـسيف السبب؟ نقول مـثًال ٔان مـن دخـل املـسججججد صـىل ركعتـني د صـىل ركعتـني د صـىل ركعتـني د صـىل ركعتـني حتحتحتحتيـة املـسيـة املـسيـة املـسيـة املـسججججد هـذه د هـذه د هـذه د هـذه 

 احتفـل بعيـد انتـصار  احتفـل بعيـد انتـصار  احتفـل بعيـد انتـصار  احتفـل بعيـد انتـصار هذا ليس سببا، مـنهذا ليس سببا، مـنهذا ليس سببا، مـنهذا ليس سببا، مـن    سـنة، من دخل بيته فصىل سـنة، من دخل بيته فصىل سـنة، من دخل بيته فصىل سـنة، من دخل بيته فصىل حتحتحتحتية املية املية املية املزنزنزنزنلللل
، هذا ليس رشعي بل فعÏ ليس موافقا وال متابعا للسـنة، يبقى أالول ، هذا ليس رشعي بل فعÏ ليس موافقا وال متابعا للسـنة، يبقى أالول ، هذا ليس رشعي بل فعÏ ليس موافقا وال متابعا للسـنة، يبقى أالول ، هذا ليس رشعي بل فعÏ ليس موافقا وال متابعا للسـنة، يبقى أالول الصحابة ببدرالصحابة ببدرالصحابة ببدرالصحابة ببدر

        .... مرشوع مرشوع مرشوع مرشوع السبب يكون السبب يكون السبب يكون السبب يكون----٢٢٢٢يكون فيه سبب،يكون فيه سبب،يكون فيه سبب،يكون فيه سبب،----١١١١
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 جنس، لو ٔان رجال حضى يف عيد أالحضى  جنس، لو ٔان رجال حضى يف عيد أالحضى  جنس، لو ٔان رجال حضى يف عيد أالحضى  جنس، لو ٔان رجال حضى يف عيد أالحضى هههه ٔاي يكون في ٔاي يكون في ٔاي يكون في ٔاي يكون في))))اجلنساجلنساجلنساجلنس((((    ))))النونالنونالنونالنون((((    سندسندسندسند
بديك نقول هذا ٔايًضا غري موافق للسـنة، ٕامنا املوافق للسـنة ٔان يكون اجلنس ا¤ي بديك نقول هذا ٔايًضا غري موافق للسـنة، ٕامنا املوافق للسـنة ٔان يكون اجلنس ا¤ي بديك نقول هذا ٔايًضا غري موافق للسـنة، ٕامنا املوافق للسـنة ٔان يكون اجلنس ا¤ي بديك نقول هذا ٔايًضا غري موافق للسـنة، ٕامنا املوافق للسـنة ٔان يكون اجلنس ا¤ي 
اشرتطته الرشيعة وهو هبميـة أالنعـام مـن إالبـل والبقـر واملـاعز، فلـو خـرج خـارج اشرتطته الرشيعة وهو هبميـة أالنعـام مـن إالبـل والبقـر واملـاعز، فلـو خـرج خـارج اشرتطته الرشيعة وهو هبميـة أالنعـام مـن إالبـل والبقـر واملـاعز، فلـو خـرج خـارج اشرتطته الرشيعة وهو هبميـة أالنعـام مـن إالبـل والبقـر واملـاعز، فلـو خـرج خـارج 

        . . . . اجلنس يكون قد ٔاىت بيشء مردود عليهاجلنس يكون قد ٔاىت بيشء مردود عليهاجلنس يكون قد ٔاىت بيشء مردود عليهاجلنس يكون قد ٔاىت بيشء مردود عليه

 القدر لو توضأ ٔاربع مرات الوضوء مرة ومرôن وثـالث هـو توضـأ  القدر لو توضأ ٔاربع مرات الوضوء مرة ومرôن وثـالث هـو توضـأ  القدر لو توضأ ٔاربع مرات الوضوء مرة ومرôن وثـالث هـو توضـأ  القدر لو توضأ ٔاربع مرات الوضوء مرة ومرôن وثـالث هـو توضـأ ))))الدالالدالالدالالدال((((: : : : سندسندسندسند
فق الرشيعة يف القدر، القدر ثالثة، هو فق الرشيعة يف القدر، القدر ثالثة، هو فق الرشيعة يف القدر، القدر ثالثة، هو فق الرشيعة يف القدر، القدر ثالثة، هو ااااالرابعة، املرة الرابعة ترد عليه ملاذا ٔالنه مل يو الرابعة، املرة الرابعة ترد عليه ملاذا ٔالنه مل يو الرابعة، املرة الرابعة ترد عليه ملاذا ٔالنه مل يو الرابعة، املرة الرابعة ترد عليه ملاذا ٔالنه مل يو 

        . . . . زاد ٔاىت بأربعة يبقى هذا مردود عليهزاد ٔاىت بأربعة يبقى هذا مردود عليهزاد ٔاىت بأربعة يبقى هذا مردود عليهزاد ٔاىت بأربعة يبقى هذا مردود عليه

            .... ال ينفع مردودة عليه ال ينفع مردودة عليه ال ينفع مردودة عليه ال ينفع مردودة عليهكعكعكعكع الكيفية، رجل  الكيفية، رجل  الكيفية، رجل  الكيفية، رجل جسجسجسجسد قبل ٔان ير د قبل ٔان ير د قبل ٔان ير د قبل ٔان ير ))))لفاءلفاءلفاءلفاءاااا((((، ، ، ، فزكىفزكىفزكىفزكى

 الزمان، رجل صام رمضان يف جـامدى هـل ينفـع؟ مـردودة عليـه  الزمان، رجل صام رمضان يف جـامدى هـل ينفـع؟ مـردودة عليـه  الزمان، رجل صام رمضان يف جـامدى هـل ينفـع؟ مـردودة عليـه  الزمان، رجل صام رمضان يف جـامدى هـل ينفـع؟ مـردودة عليـه ))))الزايالزايالزايالزاي((((    فزكى،فزكى،فزكى،فزكى،
ٔالنه خالف الرشيعة يف الزمان، طبعا الشـئالنه خالف الرشيعة يف الزمان، طبعا الشـئالنه خالف الرشيعة يف الزمان، طبعا الشـئالنه خالف الرشيعة يف الزمان، طبعا الشـيخخخخ ذكر مثال وهو مـن صـىل الف ذكر مثال وهو مـن صـىل الف ذكر مثال وهو مـن صـىل الف ذكر مثال وهو مـن صـىل الفججججـر بعـد ـر بعـد ـر بعـد ـر بعـد 
طلوع الشمس بغري عذر، ٔالن هذا املذهب هو مذهب الشـيطلوع الشمس بغري عذر، ٔالن هذا املذهب هو مذهب الشـيطلوع الشمس بغري عذر، ٔالن هذا املذهب هو مذهب الشـيطلوع الشمس بغري عذر، ٔالن هذا املذهب هو مذهب الشـيخخخخ ابن عثمييني ور ابن عثمييني ور ابن عثمييني ور ابن عثمييني ورحجحجحجحجه ه ه ه 

 تقبـل منـه، حـ تقبـل منـه، حـ تقبـل منـه، حـ تقبـل منـه، حـىتىتىتىت لـو  لـو  لـو  لـو شـيشـيشـيشـيخخخخ إالسالم ابن تمييـة ٔان ا¤ي يـرتك صـالة بغـري عـذر ال إالسالم ابن تمييـة ٔان ا¤ي يـرتك صـالة بغـري عـذر ال إالسالم ابن تمييـة ٔان ا¤ي يـرتك صـالة بغـري عـذر ال إالسالم ابن تمييـة ٔان ا¤ي يـرتك صـالة بغـري عـذر ال
        . . . . صالها؟ نعم حصالها؟ نعم حصالها؟ نعم حصالها؟ نعم حىتىتىتىت لو صالها، ٔالن لها زمان، العبادة لها زمان  لو صالها، ٔالن لها زمان، العبادة لها زمان  لو صالها، ٔالن لها زمان، العبادة لها زمان  لو صالها، ٔالن لها زمان، العبادة لها زمان خفخفخفخفرج عن زماهنارج عن زماهنارج عن زماهنارج عن زماهنا

)لنـسـبة للمـاكن، فـز)لنـسـبة للمـاكن، فـز)لنـسـبة للمـاكن، فـز)لنـسـبة للمـاكن، فـزىكىكىكىك نقـول اعتكـف يف بيتـه ٔاو اعتكـف يف  نقـول اعتكـف يف بيتـه ٔاو اعتكـف يف  نقـول اعتكـف يف بيتـه ٔاو اعتكـف يف  نقـول اعتكـف يف بيتـه ٔاو اعتكـف يف     )))) الكـاف الكـاف الكـاف الكـاف((((فزكى،فزكى،فزكى،فزكى،
املدرسة نقول ٔانه مردود عليه ال يسمى اعتاكف رشعي، ٔالن الرشيعة ٔاتت بتحديد املدرسة نقول ٔانه مردود عليه ال يسمى اعتاكف رشعي، ٔالن الرشيعة ٔاتت بتحديد املدرسة نقول ٔانه مردود عليه ال يسمى اعتاكف رشعي، ٔالن الرشيعة ٔاتت بتحديد املدرسة نقول ٔانه مردود عليه ال يسمى اعتاكف رشعي، ٔالن الرشيعة ٔاتت بتحديد 

ْ ُْ ماكن Öعتاكف ماكن Öعتاكف ماكن Öعتاكف ماكن Öعتاكف ﴿﴿﴿﴿ ُ ْ فالبـد ٔان يكـون فالبـد ٔان يكـون فالبـد ٔان يكـون فالبـد ٔان يكـون ]]]]    ١١١١٨٧٨٧٨٧٨٧: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[    ﴾﴾﴾﴾     عَاِكُفوَن ِيف املََساِجدِ  عَاِكُفوَن ِيف املََساِجدِ  عَاِكُفوَن ِيف املََساِجدِ  عَاِكُفوَن ِيف املََساِجدِ  َواyنْ َواyنْ َواyنْ َواyنْمتمتمتُمتْ ُ
        . . . . Öعتاكف يف املسÖعتاكف يف املسÖعتاكف يف املسÖعتاكف يف املسججججدددد

        : : : : من فوامن فوامن فوامن فوائئئئد احلديثد احلديثد احلديثد احلديث
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        .... كامل الرشيعة فال  كامل الرشيعة فال  كامل الرشيعة فال  كامل الرشيعة فال حتحتحتحتتاج ٕاىل زíدة تاج ٕاىل زíدة تاج ٕاىل زíدة تاج ٕاىل زíدة ----

        .... لك معل ليس عليه ٔامر الرشيعة فهو مردود  لك معل ليس عليه ٔامر الرشيعة فهو مردود  لك معل ليس عليه ٔامر الرشيعة فهو مردود  لك معل ليس عليه ٔامر الرشيعة فهو مردود ----

 مجيع شؤون احلياة جيب ٔان تكون  مجيع شؤون احلياة جيب ٔان تكون  مجيع شؤون احلياة جيب ٔان تكون  مجيع شؤون احلياة جيب ٔان تكون حتحتحتحتت حت حت حت حمكمكمكمك الـرشيعة سـواًء عبـادات ٔاو  الـرشيعة سـواًء عبـادات ٔاو  الـرشيعة سـواًء عبـادات ٔاو  الـرشيعة سـواًء عبـادات ٔاو ----
        """"لك ٔامر لك ٔامر لك ٔامر لك ٔامر " " " " معامالت ، لقو= معامالت ، لقو= معامالت ، لقو= معامالت ، لقو= 

        .... من ٔاىت بعبادة مل تأمر هبا الرشيعة فقد ٔاحدث يف ا�ين ما ليس منه  من ٔاىت بعبادة مل تأمر هبا الرشيعة فقد ٔاحدث يف ا�ين ما ليس منه  من ٔاىت بعبادة مل تأمر هبا الرشيعة فقد ٔاحدث يف ا�ين ما ليس منه  من ٔاىت بعبادة مل تأمر هبا الرشيعة فقد ٔاحدث يف ا�ين ما ليس منه ----

        " ." ." ." .فهو رد فهو رد فهو رد فهو رد " " " "  احلديث ٔاصل يف رد مجيع البدع لقو=  احلديث ٔاصل يف رد مجيع البدع لقو=  احلديث ٔاصل يف رد مجيع البدع لقو=  احلديث ٔاصل يف رد مجيع البدع لقو= ----

        " ." ." ." .ليس عليه ٔامرx ليس عليه ٔامرx ليس عليه ٔامرx ليس عليه ٔامرx " " " "  البدعة ال دليل علهيا لقو=  البدعة ال دليل علهيا لقو=  البدعة ال دليل علهيا لقو=  البدعة ال دليل علهيا لقو= ----

        .... املؤمن ال يبتدع لكنه ي املؤمن ال يبتدع لكنه ي املؤمن ال يبتدع لكنه ي املؤمن ال يبتدع لكنه يتتتتبع بع بع بع ----

 احلـديث  احلـديث  احلـديث  احلـديث ----حلـديث حلـديث حلـديث حلـديث  البدعة يه احداث يف ا�ين ما ليس منه بـدليل ٔاول ا البدعة يه احداث يف ا�ين ما ليس منه بـدليل ٔاول ا البدعة يه احداث يف ا�ين ما ليس منه بـدليل ٔاول ا البدعة يه احداث يف ا�ين ما ليس منه بـدليل ٔاول ا----
        ....ٔاصل يف طلب ا�ليل وٕاتباعه بعد ثبوته ٔاصل يف طلب ا�ليل وٕاتباعه بعد ثبوته ٔاصل يف طلب ا�ليل وٕاتباعه بعد ثبوته ٔاصل يف طلب ا�ليل وٕاتباعه بعد ثبوته 

        ٔامرx ٔامرx ٔامرx ٔامرx " " " "  يف ٔامور العبادة ال  يف ٔامور العبادة ال  يف ٔامور العبادة ال  يف ٔامور العبادة ال حيمكحيمكحيمكحيمك العقل بل البد من ا�ليل وهو املراد بقو=  العقل بل البد من ا�ليل وهو املراد بقو=  العقل بل البد من ا�ليل وهو املراد بقو=  العقل بل البد من ا�ليل وهو املراد بقو= ----

---- Ïيعرف ٔامر هللا ودلي  Ïيعرف ٔامر هللا ودلي  Ïيعرف ٔامر هللا ودلي  Ïفيه حث مضين عىل طلب العمل ح فيه حث مضين عىل طلب العمل ح فيه حث مضين عىل طلب العمل ح فيه حث مضين عىل طلب العمل حىتىتىتىت يعرف ٔامر هللا ودلي ....        

---- Îدل عىل ٔان منشأ مجيع البدع اجلهل )ٔالد  Îدل عىل ٔان منشأ مجيع البدع اجلهل )ٔالد  Îدل عىل ٔان منشأ مجيع البدع اجلهل )ٔالد  Îدل عىل ٔان منشأ مجيع البدع اجلهل )ٔالد ....        
        . . . . من Öبتداعمن Öبتداعمن Öبتداعمن Öبتداع والتحذير  والتحذير  والتحذير  والتحذير إالتباعإالتباعإالتباعإالتباع احلث عىل  احلث عىل  احلث عىل  احلث عىل ----

 رد لك حمدثة يف ا�ين ؤانه ال فرق بني ما  رد لك حمدثة يف ا�ين ؤانه ال فرق بني ما  رد لك حمدثة يف ا�ين ؤانه ال فرق بني ما  رد لك حمدثة يف ا�ين ؤانه ال فرق بني ما حيحيحيحيدثه إالنسان وما دثه إالنسان وما دثه إالنسان وما دثه إالنسان وما حيحيحيحيدثه غريه ويعمـل دثه غريه ويعمـل دثه غريه ويعمـل دثه غريه ويعمـل ----
        . . . . بهبهبهبه

        . . . .  ٔان لك ما وافق الرشع ٔاو تضمنته القواعد العامة ليس مبردود ٔان لك ما وافق الرشع ٔاو تضمنته القواعد العامة ليس مبردود ٔان لك ما وافق الرشع ٔاو تضمنته القواعد العامة ليس مبردود ٔان لك ما وافق الرشع ٔاو تضمنته القواعد العامة ليس مبردود----

ي عهناي عهناي عهناي عهنا----         . . . .  ٕابطال مجيع العقود املهن ٕابطال مجيع العقود املهن ٕابطال مجيع العقود املهن ٕابطال مجيع العقود املهنــــ
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        . . . .  ٔان ح ٔان ح ٔان ح ٔان حمكمكمكمك احلا احلا احلا احلامكمكمكمك ال يغري احلقا ال يغري احلقا ال يغري احلقا ال يغري احلقائئئئق فال ق فال ق فال ق فال حيحيحيحيل حراما وال ل حراما وال ل حراما وال ل حراما وال حيحيحيحيرم حالالرم حالالرم حالالرم حالال----

        ل قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولل قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولل قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولل قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكمكمكمكٔاقو ٔاقو ٔاقو ٔاقو 
ى ا�رس اخلامسى ا�رس اخلامسى ا�رس اخلامسى ا�رس اخلامس  .... انهت انهت انهت انهتــــ


